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  تراراقـــ
  رئيس مجهورية مصر العربيةقرار 

 ٢٠٢١ لسنة ٤١٤رقم 
    بحوث أمراض العيونمعهد بإصدار الالئحة التنفيذية ل  

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٦٣ لسنة ٦١ الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم قانونوعلى 
  ١٩٧٢ لـسنة    ٤٩امعـات الـصادر بالقـانون رقـم         تنظـيم الج   وعلى قانون 
  والئحته التنفيذية ؛

   فـي شـأن نظـام البـاحثين العلميـين          ١٩٧٣ لـسنة    ٦٩وعلى القانون رقم    
  في المؤسسات العلمية ؛

 من القـانون  ١٢١شأن تطبيق أحكام المادة  ب١٩٧٥ لسنة   ٥٠ن رقم   ووعلى القان 
 ١٩٧٤ لـسنة  ٨٣ ، المعدلة بالقانون رقم      تنظيم الجامعات   بشأن ١٩٧٢ لسنة   ٤٩رقم  

على األساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعلـيم     
  العالى وجامعة األزهر والمؤسسات العلمية ؛

  ٢٠١٦ لـسنة    ٨١وعلى قـانون الخدمـة المدنيـة الـصادر بالقـانون رقـم              
  والئحته التنفيذية ؛

   ؛٢٠١٨ لسنة ١٩العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم 
  ٢٣وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الـصادر بالقـانون رقـم        

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٨لسنة 
  اسـية الـصادر بالقـانون     ريم البعثات والمنح واإلجـازات الد     نظوعلى قانون ت  

   ؛٢٠٢٠ لسنة ١٤٩رقم 
 بشأن إنشاء معهـد بحـوث       ١٩٨٩ لسنة   ٤٠قرار رئيس الجمهورية رقم     وعلى  

  أمراض العيون ؛
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 بقـرار رئـيس     ةالالئحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الـصادر       وعلى  
   ؛١٩٩٠ لسنة ١٤٣الجمهورية رقم 

 بإعـادة تنظـيم المجلـس    ١٩٩٨ لسنة ٣٧٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم     
  حوث بقطاع البحث العلمى ؛األعلى لمراكز ومعاهد الب

  وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
   ؛بحوث أمراض العيون معهد إدارةوبناء على اقتراح مجلس 

   ؛الدولةمجلس ناء على ما ارتآه وب
  :قـــــرر 

  )املادة األوىل ( 
  . عيونبحوث أمراض المعهد ن أيعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة في ش

    )ة نياملادة الثا(   
تُطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما على شـاغلى           

 ، وذلك بالنسبة إلى جميـع الـشئون الخاصـة           بالمعهدوظائف أعضاء هيئة البحوث     
ديـب  أواإلعارة واإلجازات واإليفاد والواجبـات والت     بالتعيين والترقية والنقل والندب     

تهاء الخدمة ، كما تُطبق األحكام الخاصة باألساتذة المتفرغين المنصوص عليها في        وان
، وذلك كلـه    بالمعهد   على األساتذة الباحثين المتفرغين      والئحته التنفيذية القانون  ذات  

  .فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الالئحة المرافقة وبما ال يتعارض معها 
مشار إليهما علـى أعـضاء الهيئـة المعاونـة         وتُطبق أحكام القانون والالئحة ال    

ى جميع الشئون   ذلك بالنسبة إل  وتاريخ العمل بالالئحة المرافقة     الموجودين بالخدمة في    
 الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة واإلجازات واإليفاد والواجبـات والتأديـب          

 وبمـا   ،رافقةمالالالئحة في وانتهاء الخدمة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص     
 قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد         مال يتعارض معها ، وتُطبق عليهم أحكا      
  .عات والئحته التنفيذية المشار إليهما مابشأنه نص خاص في قانون تنظيم الج

هم بعد تاريخ العمـل     يئة المعاونة ممن يتم التعاقد مع     ويطبق في شأن أعضاء اله    
 ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام في جميع شئونهم وبما ال يتعـارض            ، لالئحة المرافقة   با

  .مع أحكام الالئحة المرافقة 
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  )ة لثاملادة الثا( 
 مـن غيـر     بالمعهدتُطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه على العاملين          

  .هم الهيئة المعاونة لمن غير أعضاء  وبالمعهدأعضاء هيئة البحوث 
  )ة رابعاملادة ال ( 

تُطبق أحكام النظام المالى المقرر في قانون تنظيم الجامعات والئحتـه التنفيذيـة          
  وذلك فيما ال يتعـارض مـع أحكـام   معهد بحوث أمراض العيونالمشار إليهما على   

  .الالئحة المرافقة 
   )امسةاملادة اخل( 

يلغى كل  مشار إليه ، كما      ال ١٩٩٠ لسنة   ١٤٣يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم      
   .م هذا القرار والالئحة المرافقةحكم يخالف أحكا

   )سادسةاملادة ال( 
  .اليوم التالى لتاريخ نشره عمل به من  ويينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

  ه ١٤٤٣سنة  صفر ١٥فى الجمـهوريـة صدر برئاسة 
  ). م ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٢٢الموافق ( 

  ى السيسعبد الفتاح
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  حبوث أمراض العيون عهدملالالئحة التنفيذية    
  الباب األول

 

الفصل األول 

 

  )١(ادة ـم
   أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنـى المبـين           في تطبيق 
   :قرين كل منها

   .بحوث أمراض العيون معهد  :املعهد 
  .ون البحث العلمى الوزير المختص بشئ :وزير اتص ال

  .المختصة بشئون البحث العلمى الوزارة  :اتصة الوزارة 
   .المعهد  مجلس إدارة:مجلس اإلدارة 

  .بحوث أمراض العيون  معهد رئيس :املعهدرئيس 
وكيـل  ، رئيس القسم  ،  المعهد ، نائب رئيس     المعهد رئيس   :املناصـب القياديـة     

  .رئيس الوحدة، القسم 
المؤسسات العلمية التى يسرى  :و املراكز أو الهيئات البحثية املناظرة أهد املعا

   المشار إليه التابعة للوزارة المختصة بشئون١٩٧٣ لسنة ٦٩عليها القانون رقم 
  .البحث العلمى 

اعدات المقدمة من أية جهة حكومية ـة أو المسـيدات والمزايا الماـ النفق:املنح 
ة وذلك للقيام بدراسات ـأو هيئة دولي، ية ب أجنمكانت أوطنية ، أو غير حكومية 

 أو الكتساب  ، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى ،ةيلم أو عفنيةة أو ـعلمي
 أو لمتابعة التطورات الحديثة فى نواحى المعرفة  ،تدريب في أى مجال أو مهارة
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 ويشمل ذلك اإليفاد ، أو لحضور مقررات دراسية موسمية معينة  ،النظرية أو التطبيقية
  .لخارج فى بعثات ل

 األشخاص الطبيعيون الحاصلون من خالل لجنة طالب المنح على :طالب املنح 
   .ةمنحة الماجستير أو منحة الدكتورا

 اللجنة التى تنشأ بالوزارة المختصة وتختص بكل ما يتعلق :جلنة طالب املنح 
 من ةمتاحة للحصول على الدكتورابالمنح المتاحة للحصول على الماجستير والمنح ال

حيث تقصى احتياجات المعهد وغيره من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة 
لتقدم للمنح وحاالت وشروط  وقواعد وشروط ا ،للوزارة المختصة من طالب المنح

لجهة ب المنحة والإلغاء المنح أو إنهائها وتحديد آلية التعاقد على المنحة بين طاقواعد و
والقواعد الحاكمة للعالقة بين الحاصل على المنحة والجهة المانحة وشروطها وبدالتها 

  .حدد نطاق اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص شكل ويالمانحة ، وتُ
  الفصل الثانى

  هدفه ومهامهأاملعهد و
  )٢(مــــادة 

فى تطبيق ا وبحثيمارس نشاطًا علميا ي  عامة،هيئة بحوث أمراض العيونمعهد 
  . المشار إليه ، ويتبع الوزير المختص ١٩٧٣ لسنة ٦٩أحكام القانون رقم 

  )٣(مــــادة 
إلى تقديم خدمة صحية متقدمة مناظرة لمثيالتها فى العالم عن يهدف المعهد 

 طريق إعداد قاعدة بيانات ألمراض العيون األكثر شيوعا فى مصر والنهوض بالبحوث
   .وذلك كله فى مجال أمراض العيون، طبيقية لخدمة المجتمع العلمية األساسية والت

كما يهدف المعهد إلى مكافحة أمراض العيون عن طريق إجراء البحوث 
والدراسات المعملية واإلكلينيكية والوقائية والميدانية واإلحصائية الالزمة لتطوير 

ية والبصرية وسائل التشخيص المبكر والعالج ودراسة المعدالت التشريحية الوظيف
وكذلك تقديم خدمة طبية على ،  البحوث فىالطبيعية فى عيون المواطنين لالستفادة بها 
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مستـوى متقـدم فى مجال تشخيص وعـالج وجراحة أمراض العيون بما يحقق 
  .خدمة المجتمع 

البحوث والخدمات الفنية مع ذلك تنظيم وتنسيق وتبادل وللمعهد فى سبيل 
والعمل على تدريب ، البحث العلمى فى الدولة ائمة على شئون الجامعات والجهات الق

واإلسهام فى تدارس بحوث ،  الفنية سواء داخل البالد وخارجها رمختلف العناص
وإجراء بحوث ودراسات مشتركة مع ، أمراض العيون على المستوى القومى والدولى 

مرخص فى التعامل الدولية ذات االختصاص والمؤسسات والجهات البحثية والصحية ال
  .معها 

غراضه فى البحث العلمى والتنمية أللمعهد توفير موارد ذاتية للنهوض بيكون و
وإنشاء أودية ، وخدمة المجتمع وبناء االقتصاد القومى فى نطاق السياسة العامة للدولة 

ه أو باالشتراك وتأسيس الشركات بمفرد، كنولوجية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات ت
طبقًا ، ير فى مجال تخصصه البحثى بهدف استغالل مخرجات البحث العلمى مع الغ

  . واالبتكار والئحته التنفيذية المشار إليهما األحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجي
  )الثالثالفصل (

  اهليكل التنظيمى للمعهد
أوال 
ً

  مكوناته: 
  )٤(مــــادة 
  :يتكون الهيكل التنظيمى العام للمعهد من 

  .جلس إدارة المعهد م
  .رئيس المعهد 

  .نواب رئيس المعهد 
  .األمين العام 

  .األقسام العلمية وما يتبعها من وحدات 
  .المستشفى 
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ثانيا
ً

  جملس اإلدارة : 
  )٥(مــــادة 

 رئيس المعهد بقرار من الوزير المختص برئاسة المعهد يشكل مجلس إدارة
   :وعضوية كل من

  .نواب رئيس المعهد 
   .األقسام العلمية بالمعهدرؤساء 

عدد ال يجاوز خمسة من الجامعات والجهات المتصلة بعمل المعهد يختارهم 
  .الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد 

فى المجاالت التى تدخل فى   المتخصصين أو ذوى الخبرةخمسة على األكثر من
  . المعهد  رئيسديد بناء على ترشيحالمعهد يختارهم الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجمهام 

يصدر بتشكيلها ، ويكون لمجلس اإلدارة أمانة فنية برئاسة أمين عام المعهد 
 فى مناقشات  المعهدويشارك أمين عام، وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المعهد 

  .المجلس دون أن يكون له صوت معدود 
صاصات المقررة للوزير كون للوزير المختص بالنسبة إلى المعهد االختوي

المختص بالتعليم العالى فى شأن الجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم 
،  المعهد إدارةوله حضور جلسات مجلس ، الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 

   . المجلسرئاسةوفى حالة حضوره تكون له 
  هختصاصا

  )٦(مــــادة 
 ورسم سياسته العلمية ى شئون المعهدالقائم عل هو  المعهددارةمجلس إ

وله أن يتخذ ما يراه من ، والمالية واإلدارية فى حدود التشريعات المعمول بها 
  :وله على األخص مباشرة االختصاصات اآلتية ، هد قرارات لتحقيق أهداف المع

   وضع خطط البحـوث العلمية والمعمليـة فى مجال أمراض العيـون – ١
  .ومتابعة تنفيذها 

  . إعداد مشروع الالئحة التنفيذية للمعهد – ٢
  . الموافقة على مشروع الموازنة المالية للمعهد وحسابه الختامى – ٣
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  . وضع أسس وقواعد حساب تكاليف إجراء البحوث والعالج التى يقوم بها المعهد – ٤
  .رة  وضع الهيكل التنظيمى للمعهد بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم واإلدا– ٥
 قبول اإلعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى ال تتعارض مع أغراض – ٦

  .المعهد بمراعاة القواعد والضوابط المقررة فى هذا الشأن 
  . النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمعهد وعن مركزه المالى – ٧
صحة ورئيس المعهد من  النظر فى كل ما يحيله الوزير المختص ووزير ال– ٨

  .مسائل تدخل فى اختصاص المعهد 
نصوص عليها فى الجامعة المويكون لمجلس إدارة المعهد اختصاصات مجلس 

  .عات والئحته التنفيذية المشار إليهما قانون تنظيم الجام
  اتهجتماعا

  )٧(مــــادة 
يكون  الو  ،كل شهرمرة على األقل  بدعوة من رئيسه  المعهدإدارةيجتمع مجلس 

ه وتصدر قرارات  ،حضور األغلبية المطلقة ألعضائهإال ب صحيحا اجتماع المجلس
  .وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس  ، الحاضرين  األعضاءبأغلبية أصوات

  االعتراض حقله و، العتمادها إلى الوزير المختصمجلس الوتبلغ قرارات 
فإذا لم يعترض عليها خالل  ،إليه مستوفاة  وصولها خالل أسبوعين من تاريخ عليها

 إلى فترد ، خالل هذه المدة عليها ضاعترأما إذا  نافذة بذاتها ، هذه المدة اعتبرت
  . نافذة رتاُعتب ئهبأغلبية ثلثى أعضاثانية فإذا أقرها ، مجلسال

ثالثا
ً

   رئيس املعهد- 
   والشغلشروط الرتشح

  )٨(ـادة مـ
  :يس المعهد ما يأتى  رئلوظيفة يمن يترشحيشترط ف

كز اد أو المعاهد أو المرـاذ باحث بالمعهـل وظيفة أستـون قد شغـ أن يك-  ١
  .أو الهيئات البحثية المناظرة مدة خمس سنوات على األقل 

   أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية-  ٢
  .رد إليه اعتباره لم يكن قد  فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما
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 ،  أن يكون على رأس العمل لمدة ثالث سنوات على األقل سابقة على الترشح-  ٣
وياستثنى من ذلك من يتقلد وظيفة عامة بالجهاز اإلدارى أو منصبداخل ا عام 

  .جمهورية مصر العربية 
لم   أال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى فى واقعة تمس األمانة العلمية ، ما- ٤

  .يكن قد تم محوه 
  التعيني
  )٩(مــــادة 

قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير بيعين رئيس المعهد 
المختص، وذلك من بين ثالثة أساتذة باحثين ، ترشحهم لجنة متخصصة ، فى ضوء 
مشروع يقدم منهم لتطوير المعهد فى جميع المجاالت ، شريطة أن يكون حاصالً على 

  .على األقل ) ٪٦٥(نسبة 
ويكون تعيين رئيس المعهد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر 
خالل مدة تعيينه شاغالً لوظيفة أستاذ باحث على سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو 
ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ باحث إذا كانت شاغرة ، فإذا 

  . شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو لم تكن
ه بفإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جازت إقالته من منص

 على طلب مجلس المراكز نه بقرار من رئيس الجمهورية بناءقبل نهاية مدة تعيي
 ة للوزير المختص ، وفى هذه الحالة ال يجوزـة التابعـات البحثيـوالمعاهد والهيئ

  .تقدمه للترشح ألى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ اإلقالة 
وتشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة األولى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة 

تتكون هذه ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، 
اهد والهيئات البحثية ترشيح ثالثة اللجنة من خمسة أعضاء يتولى مجلس المراكز والمع

  ،لمى ذوى الخبرة فى مجال البحث الع آخر احتياطى منومنهم أساسيين باإلضافة إلى عض
ويتولى مجلس إدارة المعهد اختيار العضوين اآلخرين األساسيين الباقيين باإلضافة إلى 

  .عضو آخر احتياطى ، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها 
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در بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير ويص
المفاضلة ، قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 
البحثية التابعة للوزير المختص على أن تتضمن معايير المفاضلة المشار إليها بندا 

تاذ باحث بالمعهد توزع وفقًا للخبرات التى لمن سبق له العمل بوظيفة أس) ٪٢٥(بنسبة 
  .اكتسبها المرشح داخل المعهد 

  واالختصاصات واملسئوليات للعمل غالتفر
  )١٠(مــــادة 

له لها ، وال يجوز ندبه يكون رئيس المعهد متفرغًا ألعمال وظيفته طوال مدة شغ
س الوزراء بناء  إال الندب للمهام القومية الذى يصدر به قرار من رئيس مجلألى جهة

  .على عرض الوزير المختص 
  )١١(مــــادة 

   :اآلتيةالختصاصات مباشرة ايتولى رئيس المعهد 
وإصدار القرارات ،  شئون المعهد العلمية واإلدارية والمالية  إدارة- ١

ويكون مسئوالً عن تنفيذ السياسة والتعليمات الالزمة لحسن سير العمل بالمعهد ، 
  .البحوث الخاصة بأهداف المعهد  وخطة  ،العلمية
   .قرارات مجلس اإلدارة تنفيذ -  ٢
   .مام القضاءالمعهد فى صالته بالغير وأتمثيل  – ٣
وذلك ، " لجنة طالب المنح"عرض احتياجات المعهد من طالب المنح على  – ٤

تصينخ المعمل المالقسم ومجلس على طلب مجلس بناء.   
ة مالية إلى الوزير المختص بعد العرض على  تقديم تقرير فى نهاية كل سن– ٥

 النهوض  نشاط المعهد وإنجازاته وتقييمه لها ومقترحاته بشأنيتضمنمجلس اإلدارة 
ويوافى رئيس المعهد الوزير المختص بكل ما يطلبه من ، بأنشطة المعهد المختلفة 

  .بيانات ومعلومات عن أنشطة المعهد وسير العمل به 
ة البحوث ـاء هيئـانة بهم من أعضـتعة ممن يرى االسـ تشكيل لجان فني-  ٦

  .أو كليهما  المتخصصين وأ
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االختصاصات المقررة لرئيس الجامعة المنصوص عليها فى قانون  كافة – ٧
   . المشار إليهماتنظيم الجامعات والئحته التنفيذية

  )١٢(مــــادة 
العام  مين األأو نوابه أى منلرئيس المعهد أن يفوض فى بعض اختصاصاته 

  .للمعهد 
رابعا
ً

   نواب رئيس املعهد- 
  )١٣(مــــادة 

 يكون لرئيس المعهد ثالثة نواب لمعاونته في إدارة شئون المعهد ، األول للشئون العلمية
وخدمة المجتمع ، يادة األعمال رالثالث ل، و اإلداريةو  الفنيةالثانى للشئون ووالبحثية ،

  .عند انتهاء واليته حتى تعيين رئيس جديد للمعهد  عند غيابه أو هويحل أقدمهم محل
على عرض الوزير وي عين نائب رئيس المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء

  :ن تتوفر فيهم الشروط اآلتية عد أخذ رأى رئيس المعهد من بين مالمختص ب
  .أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد مدة خمس سنوات على األقل

 أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة  ،كون قد حكم عليه بعقوبة جنايةأال ي
  .رد إليه اعتباره يكن قد  بالشرف أو األمانة ما لم

  .أن يكون على رأس العمل لمدة ثالث سنوات على األقل سابقة على تعيينه 
ن لم يك ة تمس األمانة العلمية ماـزاء تأديبى فى واقعـأال يكون قد وقع عليه ج

  .قد تم محوه 
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر خالل مدة 
تعيينه شاغالً وظيفة أستاذ باحث على سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك 
منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ باحث إذا كانت شاغرة ، فإذا لم 

  .بصفة شخصية إلى أن تخلو تكن شاغرة شغلها 
فإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جازت إقالته من منصبه 
قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس المراكز 



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٢٢ى ف) د (  مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٣

والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وفى هذه الحالة ال يجوز تقدمه 
  . اإلقالة خيى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تارللترشح أل

  وتحدد اختصاصات نواب رئيس المعهد بقرار من رئيس المعهد بعد موافقة
  . مجلس اإلدارة 

  )١٤(مــــادة 
يجوز تعيين نائب رئيس المعهد لريادة األعمال وخدمة المجتمع من ذوى الخبرة 

نولوجية وإدارتها ، وفى هذه الحالة فى مجال تأسيس الشركات أو إنشاء الحاضنات التك
ال يشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد ، وال أن يكون على رأس 

  .العمل خالل الثالث سنوات السابقة على تولى المنصب 
 كان من بين أعضاء هيئة البحوث بالمعهد أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات نفإ

خالل مدة تعيينه شاغالً وظيفته بالهيئة البحثية على سبيل البحثية المناظرة اعتبر 
التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلى شغل وظيفته 
التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية 

   المعهد حال غيابه إلى أن تخلو، وال يكون له الحق فى الحلول محل رئيس
  .أو انتهاء واليته 

 كان من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات نوإ
البحثية المناظرة حدد قرار تعيينه معاملته المالية ، وال يكون له الحق فى الحلول محل 

  .رئيس المعهد حال غيابه أو انتهاء واليته 
خامسا
ً

  عامالمني األ -  
  )١٥(مــــادة 

توفر لديهم خبرة بشئون البحث العلمى، يعين أمين عام للمعهد من بين من ي
ويتولى األعمال المالية واإلدارية بالمعهد تحت إشراف رئيس المعهد ، ويكون مسئوالً 

تكون له والمقررة فى حدود اختصاصاته ، عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم 
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المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية اختصاصات أمين الجامعة 
  .المشار إليهما 
سادسا
ً

  املركزية واملعامل  والوحدات واملستشفى العلميةاألقسام – 
  األقسام العلميةأنواع 

  )١٦(مــــادة 
   : اآلتيةاألقساممن  بحوث أمراض العيون معهد يتكون 

   .قسم أمراض القرنية – ١
  .ألطفال والحول ووراثة العين  قسم عيون ا– ٢
  . قسم الشبكية والجسم الزجاجى – ٣
  . قسم الجلوكوما والجهاز العصبى البصرى – ٤
  . قسم الجراحات التجميلية والتكميلية وأورام العين – ٥
  . قسم التحاليل الطبية – ٦
  . قسم العلوم األكاديمية – ٧
  . قسم علوم اإلبصار – ٨
  .يكية  قسم العلوم اإلكلين– ٩

  . قسم الكائنات الحية الدقيقة والطفيليات – ١٠
  . قسم الصحة العامة – ١١

 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض  أخرىإنشاء أقسام علميةويجوز 
 وموافقة مجلس المراكز  المعهدإدارةتص بناء على اقتراح مجلس خالوزير الم

  . والمعاهد والهيئات البحثية
  مكونات األقسام

  )١٧(ة ماد
ويكون إنشاؤها وتعديلها وإلغاؤها بقرار من ، يضم كل قسم عددا من الوحدات 

  .مجلس إدارة المعهد بناء على عرض رئيس المعهد 
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  القسمجملس 
  )١٨(مــــادة 

يتولى إدارة القسم مجلس القسم ويكون تشكيل مجلس القسم برئاسة رئيس 
  :وعضوية كل من القسم 
   .القسم وكيل – ١
   .الوحداتؤساء  ر– ٢
دوريا كل سنة  العضوية  علىن يتناوبعلى أ ، وحدةأستاذ باحث من كل  – ٣ 

ولمجلس إدارة المعهد بناء على ، األساتذة الباحثون بالوحدة بحسب ترتيب أقدميتهم 
ثر ممن  مجلس القسم خمسة أساتذة على األكأن يضم إلى عضوية، طلب مجلس القسم 

   .ة سنةال يتمتعون بعضويته لمد
 الوحدات التى ال يزيد عدد األقساموباحث ، وذلك فى ، أستاذ باحث مساعد  -  ٤

 واثنين من الباحثين ،  ،فيها على عشرة ، واثنين من األساتذة الباحثين المساعدين
تناوب ى أن يتم  فيها على عشرة ، علالوحدات التى يزيد عدد األقساموذلك فى 

  .دمية كل فئة حسب ترتيب أقبالعضوية سنويا 
 مجلس  جلسات الباحثين المساعدين حضورألعضاء القسم من األساتذةوال يجوز 

  ألعضاء القسم منال يجوزكما شئون توظيف األساتذة الباحثين ، القسم عند النظر فى 
األساتذة ب  الخاصةفتوظالنظر شئون  عند القسم مجلس جلساتلباحثين حضور ا

  .ة الباحثين الباحثين المساعدين واألساتذ
 يعينون ،القسم  ثالثة على األكثر ممن لهم دراية خاصة فى مجال تخصص - ٥

ح مجلس القسم وموافقة ااقتر المعهد بناء على رئيسلمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من 
   . المعهدإدارةمجلس 

وال يجوز لهؤالء األعضاء الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس 
  و الجمع بين عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس إدارة أحد المعاهدأ، األقسام 

مجلس  ويةضأو الجمع بين عضوية القسم وع، أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة 
  .إدارة المعهد 

ن يتناوب على هذه على أ، لباحثين المتفرغين بالقسم  خمسة من األساتذة ا– ٦
  .المتفرغون بالقسم حسب ترتيب أقدميتهم العضوية سنويا األساتذة الباحثون 



 ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٢٢ى ف) د (  مكرر ٣٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٦

فى ررة لمجلس الكلية المنصوص عليها ويكون لمجلس القسم االختصاصات المق
  .قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 

  رئيس القسم
  والشغلشروط الرتشح 
  )١٩(مــــادة 

  :يشترط فيمن يترشح لشغل منصب رئيس القسم ما يأتى 
   .بالقسمأن 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  جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما
  ، أن يكون على رأس العمل لمدة ثالث سنوات على األقل سابقة على الترشح-  ٣

  .نصب عام بالجهاز اإلدارى للدولةة عامة أو ميف من يتقلد وظويستثنى من ذلك
لم يكن   أال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى في واقعة تمس األمانة العلمية ما- ٤

  .قد تم محوه 
  تعينيال

  )٢٠(مــــادة 
على عرض الوزير المختصالقسمعين رئيس ي بقرار من رئيس الجمهورية بناء   ،

فى ضوء مشروع لتطوير ترشحهم لجنة متخصصة  أساتذة باحثين ذلك من بين ثالثةو
  لمدة ثالثالقسمويكون تعيين رئيس ،  فى كافة المجاالت يتقدم به طالب الترشح القسم

  .سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 
 يوجد أساتذة باحثين فى القسم ممن تتوفر بهم شروط الترشح كان لرئيس ا لم  وإذ

من األقسام التابعة للمعهد أو أحد األساتذة د األساتذة الباحثين المعهد أن يندب أح
  .الباحثين المساعدين من القسم ذاته للقيام بعمل رئيس القسم 

وتُشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة األولى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة 
، أو من يفوضه برئاسة رئيس المعهد ، مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية 

وعضوية اثنين من األساتذة الباحثين يختار رئيس المعهد أحدهما ويختار مجلس القسم 
  .احتياطيين يختار أحدهما رئيس المعهد ويختار اآلخر مجلس القسم ن وعضوي، اآلخر 
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 ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير
مجلس المراكز والمعاهد والهيئات ير المختص بعد موافقة المفاضلة قرار من الوز

  .البحثية 
صبه نمن م بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته جازت إقالته القسمإذا أخل رئيس و 

 وفى هذه ،قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس المعهد بناء على طلب مجلس اإلدارة 
  .ية قبل مضى سنتين من تاريخ اإلقالة صب قياداالحالة ال يجوز تقدمه للترشح ألى من

  )٢١(مــــادة 
حدود  واإلدارية فى  والماليةيتولى رئيس القسم تصريف شئون القسم العلمية

 الوحدات مجالس ويكون له دعوة، اإلدارة  ومجلس القسمة التى يقرها مجلس السياس
  . من موضوعات اهما يرعليها عرض أن يالجتماع وإلى ا

   .الوحدة ورئاسة القسم الجمع بين رئاسة  القسم لرئيسوال يجوز
فى ررة لعميد الكلية المنصوص عليها  االختصاصات المقالقسمويكون لرئيس 

  .قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 
  القسموكيل 

  )٢٢(مــــادة 
له عند  مح فى إدارة شئونه ، ويحلالقسم وكيل واحد يعاون رئيس قسميكون لكل 

  .القسماختصاصاته بعد أخذ رأى رئيس  دارةاإلغيابه ، ويحدد مجلس 
 بقرار من رئيس المعهد بناء بالقسم من بين األساتذة الباحثين القسم وكيل ويعين

  .لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك ، القسمعلى ترشيح رئيس 
زت إقالته من منصبه قبل نهاية مدة فإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته جا

 مجلس اإلدارة ، وفى هذه الحالة ال بناء على طلبتعيينه بقرار من رئيس المعهد 
  .يجوز تقدمه للترشح ألى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ اإلقالة 
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  الوحدات
  الوحداتجملس 

  تشكيله واجتماعاته واختصاصاته
  )٢٣(مــــادة 

 ، الوحدة بواسطة مجلس يشكل برئاسة رئيس ااصاته اختصوحدة كل تمارس
 ، وخمسة الوحدةوعضوية جميع األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين فى 

من الباحثين فيه على األكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب 
  .أقدميتهم فى وظيفة باحث 

  الوحدة علىمجلسأعضاء د الباحثين عدوفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد 
   .الوحدةنصف أعضاء مجلس 

 من األساتذة الباحثين المساعدين حضور الوحدةوال يجوز ألعضاء مجلس 
 عند نظر شئون التوظف الخاصة باألساتذة الباحثين ، كما ال الوحدةاجتماعات مجلس 

عند نظر  الوحدة من الباحثين حضور جلسات مجلس الوحدةيجوز ألعضاء مجلس 
  .شئون التوظف الخاصة باألساتذة الباحثين المساعدين واألساتذة الباحثين 

فى قررة لمجلس القسم المنصوص عليها  االختصاصات المالوحدةويكون لمجلس 
  .قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 

  رئيس الوحدة 
  عيينهت

  )٢٤(مــــادة 
من بقرار  ، الوحدة أقدم ثالثة أساتذة باحثين فى  من بينالوحدةيعين رئيس 

   وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد،مجلس القسم رئيس المعهد بعد أخذ رأى 
  . لمرة واحدة 

 بناء  ألحدهمالوحدة تكون رئاسة  باحثينوفى حالة وجود أقل من ثالثة أساتذة
  .على اختيار رئيس المعهد 

 أقدم الوحدةساتذة الباحثين يقوم بأعمال رئيس  من األالوحدة خلو ةحالفى و
 القسمحضور مجلس حق  بهذا الوصفن ، ويكون له ـن المساعديـاألساتذة الباحثي

  . شئون توظيف األساتذة الباحثين ىعند النظر فال إ
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 من األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين ، الوحدةو ـ خلةحالفى و
 بأعباء  القيام ألحد األساتذة الباحثين المتفرغين أو أقدم الباحثينلرئيس المعهد أن يعهد

   .الوحدةرئاسة 
 لمدة تزيد الوحدة من هؤالء رئاسة حدوفى جميع األحوال ال يجوز أن يشغل أ

  .على ستة أعوام متصلة أو منفصلة 
رئاسة جازت إقالته من  بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الوحدةإذا أخل رئيس و

هذه وفى  ، القسم بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأى مجلس ته قبل نهاية مدوحدةال
  .ن من تاريخ اإلقالة اصب قيادية قبل مضى سنتيالحالة ال يجوز تقدمه للترشح ألى من

  مسئولياته
  )٢٥(مــــادة 

، فى حدود  الوحدة على الشئون العلمية واإلدارية فى الوحدةيشرف رئيس 
، وفقًا ألحكام القوانين واللوائح  الوحدة ومجلس القسمرسمها مجلس السياسة التى ي

  .والقرارات المعمول بها 
فى  االختصاصات المقررة لرئيس القسم المنصوص عليها الوحدةويكون لرئيس 

  .قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 
  )٢٦(مــــادة 

 فى القسمتقريرا إلى رئيس ، الوحدة لس  بعد العرض على مجالوحدةيقدم رئيس 
   .وذلك توطئة للعرض على مجلس القسم، الوحدة العلمية نهاية كل عام عن شئون 

  املستشفى
  )٢٧(مــــادة 

يصدر بشأنه قرار من رئيس المعهد بناء على ) تخصصى(يتبع المعهد مستشفى 
   .موافقة مجلس اإلدارة

  املعامل املركزية
  )٢٨(مــــادة 

وز بقرار من مجلس إدارة المعهد بناء على عرض رئيس المعهد إنشاء معمل يج
، مركزى أو أكثر يخصص إلجراء البحوث التى تتميز بطابع قومى ذى صبغة خاصة 

  .أو للقيام بالخدمات البحثية وتتبع هذه المعامل رئيس المعهد 
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  )الباب الثانى(
  القائمون بالبحث العلمى باملعهد

  )الفصل األول(
  أعضاء هيئة البحوث

  )٢٩(مــــادة 
     :أعضاء هيئة البحوث بالمعهد هم

   .األساتذة الباحثون – ١
   .األساتذة الباحثون المساعدون – ٢
   .الباحثون – ٣

ثاني
ً

  التعيني: ا 
  الشروط العامة

  )٣٠(مــــادة 
  : ما يأتى يعين عضوا بهيئة البحوث بالمعهديشترط فيمن 

دلها من إحدى الجامعات ى درجة الدكتوراة أو ما يعا أن يكون حاصالً عل– ١
 أخرى الً من جامعةـن يكون حاصأ أو ة ،ـادة تؤهله لشغل الوظيفـ مىالمصرية ف

 الخارج على درجة يعتبرها ى مصر أو فى معترف به فىأو هيئة علمية أو معهد علم
  .لوائح المعمول بها المجلس األعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين وال

  . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة – ٢
  التعيني فى وظيفىت أستاذ باحث وأستاذ باحث مساعد

  ) ٣١(مادة 
يكون التعيين فى وظائف األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين من بين 

ضافة إلى الشروط وباإل  ذاتهالقسماألساتذة الباحثين المساعدين والباحثين بالمعهد من 
المادة فى د المنصوص عليها هالعامة للتعيين فى وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمع

  :السابقة ، يشترط للتعيين فى هذه الوظائف ما يأتى 
مدة خمس ابقة على تلك التى يتقدم لشغلها  أن يكون قد شغل الوظيفة الس– ١

  . على رأس العمل بالمعهد ة متصلة أو منفصلسنوات على األقل منها ثالث سنوات
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 بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء  فى وظيفة باحث  أن يكون قد قام– ٢
  .  ممتازة إنشائيةأعمال
 بواجبات أعضاء هيئة باحثًا أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه – ٣

  .محسنًا أداءها والبحوث 
  . واالجتماعى الملحوظ فى المعهد ويؤخذ فى االعتبار عند تعيينه نشاطه العلمى

يجوز تعيين الباحثين بالمعهد ، المشار إليه بهذه المادة ) ١( من الشرط واستثناء
عهد  بالم المساعدينفى وظائف األساتذة الباحثين المساعدين وتعيين األساتذة الباحثين

 سنوات متى توفرت فيهم شروط شغلها وقبل مرور خمس فى وظائف األساتذة الباحثين
وذلك حال تفوقهم علميا التي يتقدمون لشغلها على تلك ة السابقة على شغلهم للوظيف

 ثالثة أعوام ، وذلك كله وفقًا نالسابقة عومهنيا ، على أال تقل مدة شغلهم للوظيفة 
للضوابط والشروط والمعايير التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة 

  .د والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص مجلس المراكز والمعاه
  )٣٢(مادة 

إذا لم يوجد من األساتذة الباحثين المساعدين أو الباحثين من تتوفر به شروط 
 المنصوص عليها  وظائف األساتذة الباحثين أو األساتذة الباحثين المساعدينشغل

فة إلى الشروط العامة  متضمنًا باإلضابالمادة السابقة يجرى اإلعالن عن هذه الوظائف
  ) ٣٠(المادة فى للتعيين فى وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد المنصوص عليها 

  :من هذه الالئحة ، الشروط اآلتية 
   : المساعدينفى خصوص وظائف األساتذة الباحثين) أوالً(
 سنوات على األقل على الحصول على المؤهل خمس أن تكون قد مضت – ١

  .من هذه الالئحة ) ٣٠(من المادة ) ١(البند المنصوص عليه في 
 عشرة سنة على األقل على الحصول على درجة ثالث أن تكون قد مضت – ٢
  .وس أو الليسانس أو ما يعادلها يالبكالور
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صوص عليه فى نمنذ الحصول على المؤهل الم أن يكون المرشح قد قام – ٣
بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء  الالئحة بإجراء  هذهمن) ٣٠(من المادة ) ١(البند 

  .الوظيفة المادة المتعلقة ب ىممتازة ف إنشائية أعمال 
  . توفر الكفاءة المتطلبة للبحث – ٤

  .أن يضع مجلس إدارة المعهد شروطًا إضافية للتعيين فى هذه الوظيفة  ويجوز
  :فى خصوص وظائف األساتذة الباحثين) ثانيا(
لى األقل على الحصول على المؤهل  سنوات ععشر أن تكون قد مضت – ١

  .من هذه الالئحة ) ٣٠(من المادة ) ١(المنصوص عليه فى البند 
 عشرة سنة على األقل على الحصول على درجة ثمانى أن تكون قد مضت – ٢

  .البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها 
للتعيين  مهلسنوات الخمس السابقة على تقد خالل ا قد قام المرشح أن يكون– ٣

نشائية ممتازة  مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إفى وظيفة أستاذ باحث بإجراء بحوث
  .فى تخصص هذه الوظيفة 

  . توفر الكفاءة المتطلبة للبحث – ٤
األساتذة  والمساعدين تعيين كٍل من األساتذة الباحثينويؤخذ فى االعتبار عند 

  . أو ما يعادلها ة الدكتورا على العلمى منذ حصولهإنتاجهالباحثين مجموع 
  )٣٣(مادة 

ما هو شاغر من وظائف األساتذة الباحثين المساعدين واألساتذة إذا لم يوجد 
 امنحو، ووجد من هؤالء من تتوفر فيهم شروط التعيين فى الوظيفة األعلى ، الباحثين 

 ، المالية التالية وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية فى السنة، اللقب العلمى لهذه الوظيفة 
على والبدالت المقررة لها من تاريخ ومرتب الوظيفة األ، الوة الترقية ويتم منحهم ع

وفى هذه الحالة ال يجوز الجمع بين عالوة الترقية والعالوة ، نفاذ قانون الموازنة 
  .الدورية 

لية د التعيين فى الوظيفة التاـخ منح اللقب العلمى فى االعتبار عنـذ تاريـويؤخ
  .أو الترقية إليها 
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  التعيني فى وظيفة باحث
  )٣٤(مادة 

 يكون التعيين فى وظيفة باحث الشاغرة دون إعالن من بين طالب منح 
 ، الذين حصلوا على درجة "باحث مساعد"الدكتوراة المتعاقد معهم على مسمى 

الوظيفة ، عادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الدكتوراة أو ما ي
أو ما يعتبرها المجلس األعلى للجامعات معادلة لذلك ، وذلك وفقًا لشروط التعاقد 

  .المبرم معهم وبعد اجتيازهم التأهيل المطلوب أثناء فترة التعاقد 
ويجوز فى حالة عدم توفر التخصص المطلوب بين طالب منح الدكتوراة المتعاقد 

ن ها عن طريق اإلعالن التنافسى من بيمعهم على مسمى باحث مساعد ، أن يتم شغل
  .ة من تتوفر فيهم شروط شغل الوظيف

ويجوز أن يضع مجلس اإلدارة شروطًا إضافية للتعيين فى هذه الوظيفة فضالً 
  .عن الشروط العامة 

  جلان فحص اإلنتاج العلمى
  )٣٥(مادة 

ساتذة تتولى لجان علمية دائمة فحص اإلنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف األ
الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية فى كل 

  .تخصص من التخصصات التى يقررها مجلس اإلدارة 
بناء على اقتراح مجلس المراكز والمعاهد والهيئات الوزير المختص  ويصدر

ن يتضمن القرار على أ، ثالث سنوات البحثية التابعة قرارا بتشكيل هذه اللجان لمدة 
ن لسير العمل بها وقوائم المحكميعمل هذه اللجان والقواعد واإلجراءات المنظمة تنظيم 

  .وقواعد وأسس التقييم 
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  )٣٦(مادة 
 واألساتذة يدخل فى تقييم اإلنتاج العلمى للتعيين فى وظائف األساتذة الباحثين

 البحث العلمى  تخدمجازاتنإمن نتائج والمتقدم ما يكون قد حققه الباحثين المساعدين 
من  للبالد وتعود بالفائدة على االقتصاد القومى فى قطاعات اإلنتاج والخدمات المختلفة

خالل األنشطة والمشروعات واألعمال التى شارك فيها أو كُلف بتنفيذها ، ويعامل 
 بحوثلل  ذاتها المقررةمعاملةالج واإلنجازات اإلنتاج العلمى الذى يعبر عن هذه النتائ

  .العلمية المنشورة 
  )٣٧(مادة 

 الجزاءات التأديبية التى توقع على أعضاء  المعهدإدارةتُمحى بقرار من مجلس 
  :تية نقضاء المدد اآلاالبحوث بالمعهد بهيئة 

  .سنة فى حالة التنبيه 
  .سنتان فى حالة اللوم 

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

  انتهاء اخلدمة
  )٣٨(مادة 

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

دم االستمرار فى العمل ، ويصبحون أساتذة باحثين متفرغين ، وذلك ما لم يطلبوا ع
حسب هذه المدة فى المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين وال تُ

المقررة وبين المعاش مع الجمع بين األخرى المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدالت 
  .المكافأة والمعاش مع استحقاقهم ألى زيادة تطرأ على أى منهما سنويا 
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  ىالفصل الثان
  اهليئة املعاونة ألعضاء هيئة البحوث 

ًأوال 
   تعريفهم -

  )٣٩(مادة 
  :الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة البحوث بالمعهد على نوعين 

 تاريخ ين قبلالمعين وظائف مساعد باحث وباحث مساعد بالمعهد و شاغل– ١
  .العمل بهذه الالئحة 

بالمعهد ممن » مساعدباحث «، » مساعد باحث« المتعاقد معهم على مسمى – ٢
 الدكتوراة بحسب األحوال  أوتوفرت فيهم شروط التقدم للحصول على منح الماجستير

ووقع عليهم اختيار لجنة طالب المنح للحصول على المنح بعد اجتياز االختبار الذى 
  .تجريه اللجنة أو من تحدده لهذا الغرض 

ثانيا 
ً

   املوقعة عليهم حمو اجلزاءات التأديبية-
  )٤٠(ة ماد

 الجزاءات التأديبية التى توقع على النوع  المعهدإدارةتُمحى بقرار من مجلس 
نقضاء المدد المنصوص اهد باألول من الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة البحوث بالمع

  .قانون الخدمة المدنية المشار إليه فى عليها 
ثالثا 
ً

   شروط التقدم للحصول على املنح-
  منح املاجستري

  )٤١(مادة 
  :ما يأتى توفر يشترط فى المتقدم للحصول على منحة الماجستير 

  . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة – ١
 أن يكون حاصالً على تقدير جيد جدا على األقل فى التقدير العام فى الدرجة – ٢

  .الجامعية األولى 
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صص الً على تقدير جيد جدا على األقل فى مادة التخـون حاصــ أن يك– ٣
  .أو ما يقوم مقامها 

  منح الدكتوراة
  )٤٢(مادة 

  :ما يأتى توفر يشترط فى المتقدم للحصول على منحة الدكتوراة 
  . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة – ١
ير من بين طالب المنح الحاصلين على ت أن يكون حاصالً على درجة الماجس– ٢

كام هذه الالئحة ، ويجوز استثناء من تلك الدرجة طبقًا للمنحة الممنوحة لهم وفق أح
 المنح من غير طالب للحاصلين على درجة الماجستير ةهذا الشرط منح منحة الدكتورا
طبقًا للمنحة الممنوحة لهم حال كون تخصص الماجستير الحاصلين على هذه الدرجة 

تقرره التخصصات النادرة والمستحدثة ، ويكون إعمال هذا االستثناء بناء على ما من 
  .من المنح المقدمة لطالب المنح ) ⁒٢٥(لجنة طالب المنح وفى حدود نسبة 

  )٤٣(مادة 
ضمن اإلعالن عن المنح شروطًا إضافية فضالً عن يجوز للجنة طالب المنح أن ت

  .الشروط العامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين 
رابعا 
ً

   ضوابط عمل جلنة طالب املنح-
  )٤٤(مادة 

ا بشأن المنح المتاحة لطالب الماجستير والمنح هلجنة طالب المنح قرارصدر تُ
المتاحة لطالب الدكتوراة ، فى ضوء الخطة االستراتيجية للدولة والمنح والتمويل 

 من المراكز والمعاهد والهيئات البحثيةمن المعهد وغيره المتاح واالحتياجات الواردة 
  .ة اإلعالن عن هذه المنح بالطريقة التى تحددها  ، وتتولى اللجنالتابعة للوزير المختص
 بشأن اختيار الطالب المؤهلين للحصول على المنح من هاقراروتصدر اللجنة 

 االختبار الذى يجرى بمعرفتها فى ضوء نتيجةبين من تتوفر فيهم شروط التقدم للمنح 
 لهم ينب الالزموضع برنامج التأهيل والتدرياللجنة  اللجنة ، وتتولى هذهأو من تحدده 
   . ذاتهلتخصصوالهيئات البحثية المناظرة لوالمراكز والمعاهد عهد مبالتنسيق مع ال
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  )٤٥(مادة 
يضع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص القواعد 
والضوابط المنظمة لعمل لجنة طالب المنح وضوابط االختبارات ومعايير التقييم ، 

  .ها قرار من الوزير المختص ويصدر ب
  الفصل الثالث

  املرتبات والبدالت واملكافآت ألعضاء هيئة البحوث
   املعاونة واهليئة 

  )٤٦(مادة 
 جدول المرتبات يسرىمع مراعاة جدول معادلة الوظائف المرافق لهذه الالئحة ، 

بحوث والبدالت المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة ال
 ، كما يطبق فى شأنهم أى تعديل يطرأ على هذا بالمعهد  المعاونة لهاوظائفوال

  .الجدول من تاريخ نفاذه 
تسرى على أعضاء هيئة ت التصحيح واالمتحان والكنترول وفيما عدا مكافآ

 أقرانهمطبقة على نت األخرى المآ المعاونة لها المزايا والمكافوالوظائفالبحوث 
ة العمل بالمعهد والتى يصدر بها قرار من عالمسميات التى تتفق مع طبي وب،بالجامعات 

  .الوزير المختص 
  )٤٧(مادة 

 القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التى تمنح ألعضاء  المعهدإدارةيضع مجلس 
 ولغيرهم من العاملين بالمعهد ، وذلك وفقًا ألحكام قانون تنظيم ومعاونيهمهيئة البحوث 

  .لخدمة المدنية المشار إليهما قانون االجامعات و
  الفصل الرابع

  األحكام االنتقالية
  )٤٨(مادة 

 قضاء ثالث سنوات على رأس العمل بالمعهد شتراط الخاص باحكمالال يطبق 
قبل التقدم للتعيين فى وظائف األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين إال بعد 

  .هذه الالئحة  م خمس سنوات على نفاذ أحكامرور
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  )٤٩(مادة 
دين بالخدمة ولباحثين المساعدين بالمعهد الموجال تطبق أحكام هذه الالئحة على ا

  .فى تاريخ نفاذها ، وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث 
كما ال تطبق األحكام ذاتها على مساعدى الباحثين بالمعهد الموجودين بالخدمة فى 

ذه الالئحة ، وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث مساعد تاريخ نفاذ أحكام ه
  .أو بوظيفة باحث 

  )٥٠(مادة 
 باإلجراءات  ،هذه الالئحةصدور يستمر عمل اللجان العلمية الدائمة القائمة وقت 

 تشكيل اللجان  العمل بها ولحينوذلك لمدة عام من تاريخ، والقواعد السارية ذاتها 
  .من هذه الالئحة أيهما أقرب ) ٣٥(المادة  فىالمنصوص عليها 
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  جدول معادلة الوظائف العلمية
  أمراض العيونمبعهد حبوث 

 بالمعهد العلمية الوظائف
 تنظيم بقانون ماليا لها المعادلة الوظائف

 الجامعات

 : البحوث هيئة أعضاء (أ)
 المعهد رئيس
 المعهد رئيس نائب

 القسم رئيس
 القسم وكيل
 الوحدة رئيس
 باحث أستاذ
 مساعد باحث أستاذ

 باحث
 هيئة ألعضاء معاونة وظائف  (ب)

 : البحوث
 مساعد باحث
 باحث مساعد

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

 مدرس
 هيئة ألعضاء معاونة وظائف  (ب)

 : التدريس
 مساعد مدرس

 معيد

  




