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رئيس جمهورية مصر العربية
 قرار رقم 409 لسنة 2021

بإصدار الالئحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس لألبحاث
رئيس الجمهورية

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

 وعلـــى قانـــون تنظيـــم الجامعـــات الصـــادر بالقانـــون رقـــم 49 لســـنة 1972 

والئحته التنفيذية ؛

 وعلـــى القانـــون رقـــم 69 لســـنة 1973 فـــى شـــأن نظـــام الباحثيـــن العلمييـــن

 فى المؤسسات العلمية ؛

وعلـــى القانون رقم 50 لســـنة 1975 فى شـــأن تطبيق أحكام المـــادة 121 من 

 القانـــون رقـــم 49 لســـنة 1972 بشـــأن تنظيم الجامعـــات المعدلة بالقانـــون رقم 83

 لســـنة 1974 على األســـاتذة أعضاء هيئـــات التدريس بالكليـــات والمعاهد العالية 

التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة األزهر والمؤسسات العلمية ؛

 وعلـــى قانـــون الخدمـــة المدنيـــة الصـــادر بالقانـــون رقـــم 81 لســـنة 2016 

والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم العمل فى المستشـــفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 

لسنة 2018 ؛

وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الصادر بالقانون رقم 23 لســـنة 

2018 والئحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم البعثات والمنح واإلجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 

لسنة 2020 ؛
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ــرار رئيـــس الجمهوريـــة رقم 58 لســـنة 1983 بإنشـــاء معهـــد تيودور   وعلـــى ـق

بلهارس لألبحاث ؛

وعلـــى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لســـنة 1989 بإصـــدار الالئحة التنفيذية 

لمعهد تيودور بلهارس لألبحاث ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1998 بإعادة تنظيم المجلس األعلى 

لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمى ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبناًء على اقتراح مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس لألبحاث ؛

وبناًء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــــــــــرر:

)المادة األولى(

ُيعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة فى شأن معهد تيودور بلهارس لألبحاث .

)المادة الثانية(

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما على شاغلى 

وظائـــف أعضاء هيئـــة البحوث بالمعهد ، وذلك بالنســـبة إلى جميع الشـــئون الخاصة 

بالتعييـــن والترقيـــة والنقل والندب واإلعـــارة واإلجازات واإليفـــاد والواجبات والتأديب 

وانتهاء الخدمة ، كما تطبق األحكام الخاصة باألســـاتذة المتفرغين المنصوص عليها 

فى ذات القانون والئحته التنفيذية على األساتذة الباحثين المتفرغين بالمعهد ، وذلك 

كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الالئحة المرافقة وبما ال يتعارض معها .

وتطبـــق أحـــكام القانون والالئحة المشـــار إليهمـــا على أعضاء الهيئـــة المعاونة 

الموجوديـــن بالخدمـــة فى تاريخ العمل بالالئحـــة المرافقة ، وذلك بالنســـبة إلى جميع 

الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة واإلجازات واإليفاد والواجبات 
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والتأديب وانتهاء الخدمة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الالئحة المرافقة 

وبما ال يتعارض معها ، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما 

لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما .

ويطبق فى شـــأن أعضاء الهيئة المعاونة ممن يتم التعاقد معهم بعد تاريخ العمل 

بالالئحة المرافقة ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام فى جميع شئونهم وبما ال يتعارض 

مع أحكام الالئحة المرافقة .

)المادة الثالثة(

تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشـــار إليه على العاملين بالمعهد من غير 

أعضاء هيئة البحوث بالمعهد والهيئة المعاونة لهم .

)المادة الرابعة(

تطبـــق أحكام النظام المالى المقرر فى قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية 

المشار إليهما على معهد تيودور بلهارس لألبحاث ، وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام 

الالئحة المرافقة .

)المادة الخامسة(

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لســـنة 1989 المشار إليه ، كما يلغى كل 

حكم يخالف أحكام هذا القرار والالئحة المرافقة .

)المادة السادسة(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1443 هـ

                    )الموافق 22 سبتمبر سنة 2021م( .

عبد الفتاح السيسى
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الالئحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس لألبحاث
)الباب األول(

األحكام العامة
الفصل األول

التعريفــــات
مــــادة )1(

فـــى تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين 

قرين كل منها :

المعهد : معهد تيودور بلهارس لألبحاث .

الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البحث العلمى .

الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون البحث العلمى .

مجلس اإلدارة : مجلس إدارة المعهد .

مدير المعهد : مدير معهد تيودور بلهارس لألبحاث .

المناصـــب القيادية : مدير المعهد ، نائب مدير المعهد ، رئيس الشـــعبة ، وكيل 

الشعبة ، رئيس القسم .

المعاهد أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة : المؤسسات العلمية التى يسرى 

عليهـــا القانون رقم 69 لســـنة 1973 المشـــار إليه التابعة للوزارة المختصة بشـــئون 

البحث العلمى .

 المنـــح : النفقـــات والمزايا المادية أو المســـاعدات المقدمة من أى جهة حكومية

 أو غيـــر حكوميـــة وطنية كانت أم أجنبية أو هيئة دولية وذلك للقيام بدراســـات علمية 

أو فنية أو عملية أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى أو الكتســـاب تدريب في أى 

مجـــال أو مهارة أو لمتابعة التطورات الحديثة فى نواحى المعرفة النظرية أو التطبيقية 

أو لحضور مقررات دراسية موسمية معينة ويشمل ذلك اإليفاد للخارج فى بعثات .
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طالب المنح : األشـــخاص الطبيعيون الحاصلون من خالل لجنة طالب المنح على 

منحة الماجستير أو منحة الدكتوراة .

لجنة طالب المنح : اللجنة التى تنشـــأ بالوزارة المختصة وتختص بكل ما يتعلق 

بالمنح المتاحة للحصول على الماجســـتير والمنح المتاحة للحصول على الدكتوراة من 

حيـــث تقصى احتياجات المعهد وغيره مـــن المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة 

للوزارة المختصة من طالب المنح وقواعد وشروط التقدم للمنح وحاالت وشروط وقواعد 

إلغـــاء المنح أو إنهائهـــا وتحديد آلية التعاقد على المنحة بيـــن طالب المنحة والجهة 

المانحـــة وشـــروطها وبدالتها ، والقواعـــد الحاكمة للعالقة بين الحاصـــل على المنحة 

والجهة المانحة ، وتشكل ويحدد نطاق اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص .

الفصل الثانى

المعهد وأهدافه ومهامه
مــــادة )2(

معهد تيودور بلهارس لألبحاث هيئة عامة تمارس نشاًطا علمًيا وبحثًيا فى تطبيق 

أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه ، ويتبع الوزير المختص .

مــــادة )3(

يهـــدف المعهد إلى مكافحة مرض البلهارســـيا عن طريق إجـــراء البحوث الحلقية 

والبيئية والالزمة لتطوير وســـائل التشـــخيص المبكر وعالج المرضى ، وكذلك البحوث 

الخاصة باستخدام المبيدات فى القضاء على القواقع والوسائل البديلة لذلك ، والبحوث 

المعمليـــة وعلى األخص بحـــوث المناعة والبحوث التطبيقية علـــى حيوانات التجارب 

اإلكلينيكية على المرضى ، وما يرتبط بذلك من القيام بأبحاث علمية وتقديم خدمات 

طبية فى مجال أمراض الجهاز الهضمى والكبد والكلى والمسالك البولية ومضاعفاتها، 

وله فى سبيل ذلك تنظيم وتنسيق وتبادل البحوث والخدمات الفنية مع الجهات القائمة 
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على شـــئون البحث العلمى فـــى الدولة ، والعمل على تدريـــب مختلف العناصر الفنية 

فى داخل البالد وخارجها واإلســـهام فى تدارس بحوث مرض البلهارســـيا على المستوى 

الدولـــى مـــع الجهات الدوليـــة ذات االختصـــاص والمرخص فى التعامـــل معها ، وفًقا 

للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

ويكـــون للمعهد توفير موارد ذاتية للنهـــوض بأغراضه فى البحث العلمى والتنمية 

وخدمة المجتمع وبناء االقتصاد القومى فى نطاق السياسة العامة للدولة ، وإنشاء أودية 

للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية ، وتأســـيس الشـــركات بمفرده أو باالشتراك 

مع الغير فى مجال تخصصه البحثى بهدف اســـتغالل مخرجات البحث العلمى ، طبًقا 

ألحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار والئحته التنفيذية المشار إليهما .

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمى للمعهد

أوالً - مكوناته

مــــادة )4(

يتكون الهيكل التنظيمى العام للمعهد من :

مجلس إدارة المعهد .

مدير المعهد .

نواب مدير المعهد .

الشعب العلمية وما يتبعها من أقسام .

المستشفيات .

األمين العام .

وتتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد ، كل فى دائرة اختصاصه مســـئولية 

تسيير العمل بالمعهد ، بما يحقق أهدافه فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة .
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ثانًيا - مجلس اإلدارة
مــــادة )5(

يشـــكل مجلس اإلدارة بقرار من الوزير المختص برئاســـة مدير المعهد ، وعضوية 

كل من :

نواب مدير المعهد .

رؤساء الشعب العلمية بالمعهد .

ممثـــل لكل من الجامعـــات والمعهد العالى للصحة العامة باإلســـكندرية ومعهد 

األورام بجامعة القاهرة يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ثالثة ممثلين لوزارة الصحة يختارهم وزير الصحة لمدة سنتين .

أربعـــة مـــن العلمـــاء أو ذوى الخبرة فى الشـــئون العلمية والفنيـــة التى تدخل فى 

اختصاص المعهد يختارون لمدة سنتين قابلة للتجديد بناًء على ترشيح مدير المعهد .

ويكون لمجلس اإلدارة أمانة فنية برئاســـة أمين عام المعهد ، يصدر بتشـــكيلها 

وتحديد اختصاصاتها قرار من مدير المعهد ، ويشارك أمين عام المعهد فى مناقشات 

المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

ويكون للوزير المختص بالنسبة إلى المعهد االختصاصات المقررة للوزير المختص 

بالتعليـــم العالى فى شـــأن الجامعات ، المنصوص عليها فـــى قانون تنظيم الجامعات 

والئحتـــه التنفيذية المشـــار إليهما ، وله حضور جلســـات مجلـــس اإلدارة ، وفى حالة 

حضوره تكون له رئاسة المجلس .

مــــادة )6(

مجلـــس اإلدارة هو القائم على شـــئون المعهد ورســـم السياســـة العلميـــة والمالية 

واإلدارية فى حدود التشريعات المعمول بها ، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق 

أهداف المعهد ، وله على األخص مباشرة االختصاصات اآلتية :

1 - وضع خطط البحوث العلمية والمعملية الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد .
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2 - اقتراح التعديالت على مشروع الالئحة التنفيذية للمعهد .

3 - الموافقة على مشروع الموازنة المالية للمعهد وحسابه الختامى .

4 - وضع أســـس وقواعد حســـاب تكاليف إجراء البحوث والعالج التى يقوم بها 

المعهد .

5 - اقتراح تعديل الهيكل التنظيمى للمعهد وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى 

للتنظيم واإلدارة .

6 - قبـــول اإلعانات والتبرعات والهبات والوصايـــا التى ال تتعارض مع أغراض 

المعهد بمراعاة القواعد والضوابط المقررة فى هذا الشأن.

 7 - النظـــر فـــى التقاريـــر الدوريـــة التـــى تقـــدم عـــن ســـير العمـــل بالمعهـــد

وعن مركزه المالى .

8 - النظـــر فى كل مـــا يحيله الوزيـــر المختص والوزير المعنـــى بالصحة ومدير 

المعهد فى مسائل تدخل فى اختصاص المعهد .

ويكـــون لمجلس اإلدارة اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها فى قانون 

تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما .

مــــادة )7(

ــرة على األقل كل شـــهر ، وال يكون   يجتمـــع مجلـــس اإلدارة بدعوة من رئيســـه ـم

اجتمـــاع المجلـــس صحيًحا إال بحضـــور األغلبية المطلقة ألعضائـــه ، وتصدر قراراته 

بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

 وتبلـــغ قرارات مجلـــس اإلدارة إلى الوزيـــر المختص ، ويكون لـــه حق االعتراض

 عليها خالل ثالثين يوًما من تاريخ إبالغه بها وإال عدت نافذة بذاتها .

ــرارات إلى مجلـــس اإلدارة ، فإذا أقرها  فـــإذا اعترض الوزيـــر المختص ردت الـق

بأغلبية ثلثى أعضائه عدت نافذة .
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ثالًثا - مدير المعهد
شروط الترشح والشغل

مــــادة )8(

يشترط فى المترشح لشغل منصب مدير المعهد ما يأتى :

1 - أن يكون المتقدم للترشـــح قد شـــغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد أو المعاهد 

أو المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة لمدة خمس سنوات على األقل  .

2 - أال يكـــون قد ســـبق الحكـــم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبـــة مقيدة للحرية فى 

جريمة مخلة بالشرف أو األمانة مالم يرد إليه اعتباره .

3 - أن يكون المرشح على رأس العمل لمدة ثالث سنوات على األقل سابقة على 

ترشحه وحتى وقت الترشيح ، ويستثنى من ذلك من يتقلد وظيفة عامة أو منصًبا عاًما 

بالجهاز اإلدارى داخل جمهورية مصر العربية .

4 - أال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى فى واقعة تمس األمانة العلمية مالم يكن 

قد تم محو الجزاء .

التعيين
مــــادة )9(

يعين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية ، بناًء على عرض الوزير المختص، 

وذلك من بين ثالثة أساتذة باحثين ، ترشحهم لجنة متخصصة ، فى ضوء مشروع يقدم 

منهم لتطوير المعهد فى جميع المجاالت ، شريطة أن يكون حاصاًل على نسبة )٪65( 

على األقل من درجات معايير المفاضلة .

ويكون تعيين مدير المعهد لمدة أربع ســـنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر 

خالل مدة تعيينه شاغاًل 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 لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .
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فإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جاز إقالته من منصبه قبل 

نهايـــة مدة تعيينه بقرار من رئيـــس الجمهورية بناًء على طلب مجلس المراكز والمعاهد 

والهيئـــات البحثية التابعة للوزير المختص ، وفى هذه الحالة ال يجوز تقدمه للترشـــح 

ألى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ اإلقالة .

وتشـــكل اللجنة المشار إليها بالفقرة األولى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة 

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، تتكون هذه اللجنة 

من خمسة أعضاء يتولى مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ترشيح ثالثة منهم 

أساسيين باإلضافة إلى عضو آخر احتياطى من ذوى الخبرة فى مجال البحث العلمى، 

ويتولـــى مجلس اإلدارة اختيـــار العضوين اآلخرين األساســـيين الباقيين باإلضافة إلى 

عضو آخر احتياطى ، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيس اللجنة .

ويصـــدر بتنظيـــم عمل اللجنة المشـــار إليها وضوابط وإجراءات الترشـــح ومعايير 

ــرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلـــس المراكز والمعاهد والهيئات  المفاضلـــة ، ـق

البحثية التابعة للوزير المختص على أن تتضمن معايير المفاضلة المشـــار إليها بنًدا 

بنســـبة )25٪( لمن ســـبق له العمل بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد توزع وفًقا للخبرات 

التى اكتسبها المرشح داخل المعهد .

التفرغ للعمل واالختصاصات والمسئوليات

مــــادة )10(

يكون مدير المعهد متفرًغا ألعمال وظيفته طوال مدة شـــغله لها ، وال يجوز ندبه 

ألى جهة ، إال الندب للمهام القومية ويصدر بالندب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء 

على عرض الوزير المختص .
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مــــادة )11(

يختـــص مدير المعهد بإدارة شـــئون المعهد العلمية واإلداريـــة والمالية ، وإصدار 

ــرارات والتعليمات الالزمة لذلك ، ويمثل المعهد فى صالته بالغير وأمام القضاء ،  الـق

وله على األخص ما يأتى :

1 - تنفيذ السياسة العلمية وخطة البحوث الخاصة بأهداف المعهد .

2 - تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة .

3 - عرض احتياجات المعهد من طالب المنح على لجنة طالب المنح وذلك بناًء 

على طلب مجلس الشعبة ومجلس القسم المختصين .

4 - تقديم تقرير فى نهاية كل ســـنة مالية إلى الوزير المختص بعد العرض على 

مجلـــس اإلدارة يتضمن نشـــاط المعهد وإنجازاتـــه ، وتقييمه لها ، ومقترحاته بشـــأن 

النهوض بأنشطة المعهد المختلفة ، ويوافى مدير المعهد الوزير المختص بكل ما يطلبه 

من بيانات ومعلومات عن أنشطة المعهد وسير العمل به .

 5 - تشـــكيل لجـــان فنية ممن يرى االســـتعانة بهم من أعضـــاء هيئة البحوث ،

أو المتخصصين ، أو كليهما .

ويكـــون لمدير المعهد جميـــع االختصاصات المقررة لرئيـــس الجامعة المنصوص 

عليها فى قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما .

مــــادة )12(

ــوض فـــى بعـــض اختصاصاتـــه ألى مـــن نوابـــه أو األمين  لمديـــر المعهـــد أن يـف

العام للمعهد .

رابًعا - نواب مدير المعهد
مــــادة )13(

يكون لمدير المعهد ثالثة نواب لمعاونته في إدارة شـــئون المعهد ، النائب األول 

للشـــئون العلمية والبحثية ، والنائب الثانى للشـــئون الفنية واإلدارية ، والنائب الثالث 
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لريادة األعمال وخدمة المجتمع ، ويحل أقدمهم محله عند غيابه أو عند انتهاء واليته 

حتى تعيين مدير جديد للمعهد .

ويعيـــن نائـــب مديـــر المعهد بقرار من رئيـــس الجمهورية بناًء علـــى عرض الوزير 

المختص بعد أخذ رأى مدير المعهد من بين من تتوافر فيهم الشروط اآلتية :

أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد مدة خمس سنوات على األقل.

أال يكـــون قد حكم عليـــه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيـــدة للحرية فى جريمة مخلة 

بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

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

 أال يكـــون قد وقع عليه جـــزاء تأديبى فى واقعة تمس األمانـــة العلمية مالم يكن

قد تم محو الجزاء .

ويكـــون تعيينه لمدة أربع ســـنوات قابلة للتجديد لمرة واحـــدة ، ويعتبر خالل مدة 

تعينه شـــاغاًل وظيفة أســـتاذ باحث على ســـبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته 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 .

وإذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جاز إقالته من منصبه قبل 

نهايـــة مدة تعيينه بقرار من رئيـــس الجمهورية بناًء على طلب مجلس المراكز والمعاهد 

والهيئـــات البحثية التابعة للوزير المختص ، وفى هذه الحالة ال يجوز تقدمه للترشـــح 

ألى منصب قيادى قبل مضى سنتين من تاريخ اإلقالة .

ــواب مدير المعهـــد بقرار مـــن مدير المعهد بعـــد موافقة  وتحـــدد اختصاصـــات ـن

 مجلس اإلدارة .
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مــــادة )14(

يجوز تعيين نائب مدير المعهد لريادة األعمال وخدمة المجتمع من ذوى الخبرة فى 

مجال تأســـيس الشركات أو إنشاء الحاضنات التكنولوجية وإدارتها ، وفى هذه الحالة 

ال يشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد ، وال أن يكون على رأس 

العمل خالل الثالث سنوات السابقة على تولى المنصب .

فإن كان من بين أعضاء هيئة البحوث بالمعهد أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات 

البحثية المناظرة اعتبر خالل مدة تعيينه شـــاغاًل وظيفته بالهيئة البحثية على ســـبيل 

التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلى شـــغل وظيفته 

التـــى كان يشـــغلها من قبـــل إذا كانت شـــاغرة ، فإذا لم تكن شـــاغرة شـــغلها بصفة 

 شـــخصية إلـــى أن تخلو، وال يكون له الحق فى الحلول محـــل مدير المعهد حال غيابه 

أو انتهاء واليته .

وإن كان من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد أو المعاهد أو المراكز أو الهيئات 

البحثية المناظرة حدد قرار تعيينه معاملته المالية ، وال يكون له الحق فى الحلول محل 

مدير المعهد حال غيابه أو انتهاء واليته .

خامًسا - األمين العام
مــــادة )15(

يكـــون للمعهد أميـــن عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناًء على عرض الوزير 

المختـــص بعد أخـــذ رأى مدير المعهد ويشـــترط فيه أن يكون ذا خبرة بشـــئون البحث 

العلمى ، ويتولى األعمال المالية واإلدارية بالمعهد تحت إشـــراف مدير المعهد ونوابه، 

ويكون مسئواًل عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصاته ، كما 

يكـــون له اختصاصات أميـــن الجامعة المنصوص عليها فى قانـــون تنظيم الجامعات 

والئحته التنفيذية المشار إليهما .
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سادًسا - الشعب العلمية واألقسام والمستشفى والمعامل المركزية
أنواع الشعب العلمية

مــــادة )16(

يتكون معهد تيودور بلهارس لألبحاث من الشعب اآلتية :

1 - شعبة البحوث المعملية اإلكلينيكية .

2 - شعبة البحوث اإلكلينيكية الباطنية .

3 - شعبة البحوث اإلكلينيكية الجراحية.

4 - شعبة بحوث المناعة وتقييم العالج.

5 - شعبة بحوث الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والكيمياء العالجية .

6 - شعبة بحوث البيئة والرخويات الطبية .

ويجوز إنشاء شعب علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير 

المختـــص بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقـــة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 

البحثية التابعة للوزير المختص .

مكونات الشعب
مــــادة )17(

تضم كل شـــعبة عدًدا من األقســـام ، ويكون إنشاؤها وتعديلها وإلغاؤها بقرار من 

مجلس اإلدارة بناًء على عرض مدير المعهد .

مجلس الشعبة
مــــادة )18(

يتولى إدارة الشـــعبة مجلس الشـــعبة ويكون تشكيل مجلس الشعبة برئاسة رئيس 

الشعبة وعضوية كل من :

1 - وكيل الشعبة .



اجلريدة الرسمية - العدد 37 مكرر )أ( فى 22 سبتمبر سنة 2021 47 

2 - رؤساء األقسام .

3 - أســـتاذ باحث من كل قســـم ، على أن يتناوب العضوية دورًيا كل ســـنة من 

األســـاتذة الباحثين بالقسم بحســـب ترتيب أقدميتهم ، ولمجلس اإلدارة بناًء على طلب 

مجلس الشـــعبة ، أن يضم إلى عضوية مجلس الشـــعبة خمسة أساتذة على األكثر ممن 

ال يتمتعون بعضوية لمدة سنة .

4 - أستاذ باحث مساعد ، وباحث ، وذلك فى الشعب التى ال يزيد عدد األقسام 

فيها على عشـــرة ، واثنين من األساتذة الباحثين المســـاعدين ، واثنين من الباحثين، 

وذلـــك فى الشـــعب التى يزيد عدد األقســـام فيها على عشـــرة ، علـــى أن يتم تناوب 

العضوية سنوًيا بحسب ترتيب أقدمية كل فئة .

وال يجوز ألعضاء الشـــعبة من األســـاتذة الباحثين المســـاعدين حضور جلســـات 

مجلس الشعبة عند النظر فى شئون توظيف األساتذة الباحثين ، كما ال يجوز ألعضاء 

الشـــعبة من الباحثين حضور جلسات مجلس الشـــعبة عند نظر شئون التوظف الخاصة 

باألساتذة الباحثين المساعدين واألساتذة الباحثين .

5 - ثالثة على األكثر ممن لهم دراية خاصة فى مجال تخصص الشعبة ، يعينون 

لمـــدة ســـنتين قابلة للتجديد بقرار مـــن مدير المعهد بناًء على اقتراح مجلس الشـــعبة 

وموافقة مجلس اإلدارة .

وال يجوز لهؤالء األعضاء الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الشعب، 

 أو الجمـــع بين عضوية مجلس الشـــعبة وعضوية مجلـــس إدارة أحد المعاهد أو المراكز

أو الهيئات البحثية المناظرة ،أو الجمع بين عضوية الشعبة وعضوية مجلس اإلدارة .

6 - خمسة من األساتذة المتفرغين بالشعبة ، على أن يتناوب على هذه العضوية 

سنوًيا األساتذة الباحثون المتفرغون بالشعبة حسب ترتيب أقدميتهم .

ويكون لمجلس الشـــعبة االختصاصات المقـــررة لمجلس الكلية المنصوص عليها 

فى قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما .
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رئيس الشعبة
شروط الترشح والشغل

مــــادة )19(

يشترط فى المترشح لوظيفة رئيس الشعبة ما يأتى  :

1 - أن يكون المتقدم للترشح شاغاًل وظيفة أستاذ باحث بالشعبة .

2 - أال يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية 

فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة مالم يرد إليه اعتباره .

3 - أن يكون المرشـــح على رأس العمل بالمعهد لمدة ثالث ســـنوات على األقل 

 ســـابقة على ترشـــحه وحتى وقت الترشـــح ، ويســـتثنى من ذلك من يتقلد وظيفة عامة

أو منصًبا عاًما بالجهاز اإلدارى للدولة .

4 - أال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى فى واقعة تمس األمانة العلمية مالم يكن 

قد تم محو الجزاء .

التعيين
مــــادة )20(

يعين رئيس الشـــعبة بقرار من رئيس الجمهورية بناًء على عرض الوزير المختص، 

وذلك من بين ثالثة أساتذة باحثين ، ترشحهم لجنة متخصصة فى ضوء مشروع يتقدم 

به طالب الترشح لتطوير الشعبة فى كافة المجاالت .

ويكون تعيينه لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

وإذا لم يوجد أساتذة باحثون فى القسم ممن تتوفر فيهم شروط الترشح كان لمدير 

المعهد أن يندب أحد األساتذة الباحثين من الشعبة ذاتها أو من الشعب التابعة للمعهد 

أو أحد األساتذة الباحثين المساعدين من الشعبة ذاتها حال عدم وجود أساتذة باحثين 

للقيام بعمل رئيس الشعبة .
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وتشـــكل اللجنة المشار إليها بالفقرة األولى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة 

مجلـــس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعـــة للوزير المختص ، على أن تكون 

اللجنة برئاسة مدير المعهد أو من يفوضه ، وعضوية اثنين من األساتذة الباحثين يختار 

مديـــر المعهد أحدهما ، ويختار مجلس الشـــعبة اآلخر ، وعضويـــن احتياطيين يختار 

أحدهما مدير المعهد ويختار اآلخر مجلس الشعبة .

ويصدر بتشـــكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات الترشح 

ومعاييـــر المفاضلة ، قرار مـــن الوزير المختص بعد موافقة مجلـــس المراكز والمعاهد 

والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .

وإذا أخل رئيس الشـــعبة بواجباته أو بمقتضيات مســـئولياته جاز إقالته من رئاسة 

الشعبة قبل نهاية مدته بقرار من مدير المعهد بناًء على طلب مجلس اإلدارة ، وفى هذه 

الحالة ال يجوز تقدمه للترشح ألى مناصب قيادية قبل مضى سنتين من تاريخ اإلقالة .

مــــادة )21(

يتولى رئيس الشـــعبة تصريف شئون الشـــعبة العلمية والمالية واإلدارية فى حدود 

السياســـة التى يقرها مجلس الشعبة ومجلس اإلدارة ، ويكون له دعوة مجالس األقسام 

إلى االجتماع وأن يعرض عليها ما يراه من موضوعات .

وال يجوز لرئيس الشعبة الجمع بين رئاسة الشعبة ورئاسة القسم .

ويكون لرئيس الشـــعبة االختصاصات المقررة لعميد الكلية المنصوص عليها فى 

قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما .

 وكيل الشعبة

مــــادة )22(

يكون لكل شـــعبة وكيل واحد يعاون رئيس الشعبة فى إدارة شئونها ، ويحل محله 

عند غيابه ، ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاته بعد أخذ رأى رئيس الشعبة .
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ــرار مـــن  ويعيـــن وكيـــل الشـــعبة مـــن بيـــن األســـاتذة الباحثيـــن بالشـــعبة بـق

 مدير المعهد بناًء على ترشيح رئيس الشعبة ، وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

لمرة واحدة .

 وإذا أخـــل وكيـــل الشـــعبة بواجباتـــه أو بمقتضيـــات مســـئولياته جـــاز إقالتـــه

  مـــن منصبه قبل نهايـــة مدته بقرار من مدير المعهد بناًء علـــى طلب مجلس اإلدارة ،

 وفـــى هـــذه الحالة ال يجـــوز تقدمه للترشـــح ألى مناصـــب قيادية قبل مضى ســـنتين

من تاريخ اإلقالة .

األقسام
مجلس األقسام

تشكيله واجتماعاته واختصاصاته
مــــادة )23(

يمارس كل قســـم اختصاصاته بواســـطة مجلس يشـــكل برئاســـة رئيس القســـم ، 

وعضوية جميع األســـاتذة الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين فى القسم ، وخمسة 

مـــن الباحثين فيـــه على األكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دورًيا كل ســـنة بحســـب 

أقدميتهم فى وظيفة باحث ، وفى جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد الباحثين أعضاء 

مجلس القسم على نصف أعضاء مجلس القسم .

وال يجـــوز ألعضـــاء مجلس القســـم من األســـاتذة الباحثين المســـاعدين حضور 

 اجتماعات مجلس القســـم عند نظر شـــئون التوظف الخاصة باألساتذة الباحثين ، كما 

ال يجوز ألعضاء مجلس القســـم من الباحثين حضور جلســـات مجلس القسم عند نظر 

شئون التوظف الخاصة باألساتذة الباحثين المساعدين واألساتذة الباحثين .

ويكون لمجلس القسم االختصاصات المقررة لمجلس القسم المنصوص عليها فى 

قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما .



اجلريدة الرسمية - العدد 37 مكرر )أ( فى 22 سبتمبر سنة 2021 51 

رئيس القسم - تعيينه
مــــادة )24(

يعيـــن رئيس القســـم من بين أقـــدم ثالثة أســـاتذة باحثين فى القســـم ،بقرار من 

 مديـــر المعهـــد بعد أخذ رأى رئيس الشـــعبة، وذلك لمدة ثالث ســـنوات قابلة للتجديد

 لمرة واحدة .

وفى حالة وجود أقل من ثالثة أساتذة تكون رئاسة القسم ألحدهم بناًء على اختيار 

مدير المعهد .

وفى حالة خلو القسم من األساتذة الباحثين يقوم بأعمال رئيس القسم أقدم األساتذة 

الباحثين المساعدين ، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الشعبة إال عند النظر 

فى شئون توظيف األساتذة الباحثين .

وفى حالة خلو القســـم من األســـاتذة الباحثين واألســـاتذة الباحثين المساعدين ، 

لمديـــر المعهد أن يعهد ألحد األســـاتذة الباحثين المتفرغين أو أقـــدم الباحثين القيام 

بأعباء رئاسة القسم .

وفى جميع األحوال ال يجوز أن يشـــغل أحًدا من هؤالء رئاســـة القسم لمدة ال تزيد 

على ستة أعوام متصلة أو منفصلة .

وإذا أخل رئيس القســـم بواجباته أو بمقتضيات مســـئولياته جاز إقالته من رئاسة 

القســـم قبل نهاية مدته بقرار من مدير المعهد بعد أخذ رأى مجلس الشـــعبة ، وفى هذه 

الحالة ال يجوز تقدمه للترشح ألى مناصب قيادية قبل مضى سنتين من تاريخ اإلقالة.

مسئولياته
مــــادة )25(

يشرف رئيس القسم على الشئون العلمية واإلدارية فى القسم ، فى حدود السياسة 

التى يرســـمها مجلس الشعبة ومجلس القسم ، وفًقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات 

المعمول بها .

ويكون لرئيس القسم االختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم المنصوص عليها 

فى قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما .
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مــــادة )26(

يقدم رئيس القســـم بعد العرض على مجلس القســـم ، تقريًرا إلى رئيس الشعبة فى 

نهاية كل عام عن شئون القسم العلمية ، وذلك توطئة للعرض على مجلس الشعبة .

المستشفيات
مــــادة )27(

يتبع المعهد مستشـــفيات يصدر بشـــأنها قرار من مدير المعهد بناًء على موافقة 

مجلس اإلدارة .

المعامل المركزية
مــــادة )28(

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة بناًء على عرض مدير المعهد إنشـــاء معمل مركزى 

أو أكثـــر يخصص إلجراء البحوث التى تتميز بطابـــع قومى ذى صبغة خاصة أو للقيام 

بالخدمات البحثية ، وتكون هذه المعامل تابعة لمدير المعهد .

)الباب الثانى(

القائمون بالبحث العلمى بالمعهد
الفصل األول

أعضاء هيئة البحوث
مـــادة )29(

أعضاء هيئة البحوث بالمعهد هم :

1 – األساتذة الباحثون .

2 – األساتذة الباحثون المساعدون .

3 – الباحثون .
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ثانًيا - التعيين
الشروط العامة

مادة )30(

يشترط فيمن يعين عضًوا بهيئة البحوث بالمعهد ما يأتي :

1 – أن يكـــون حاصاًل على درجة الدكتوراة أو مـــا يعادلها من إحدى الجامعات 

المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، أو أن يكون حاصاًل من جامعة أخرى أو هيئة 

علميـــة أو معهـــد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس 

األعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .

2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

التعيين فى وظيفتى أستاذ باحث وأستاذ باحث مساعد
القاعدة العامة

مادة )31( 

يكون التعيين فى وظائف األســـاتذة الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين من 

بين األســـاتذة الباحثين المســـاعدين والباحثين بالمعهد من الشعبة ذاتها ، وباإلضافة 

إلـــى الشـــروط العامة للتعيين فى وظائـــف أعضاء هيئة البحـــوث بالمعهد المنصوص 

عليها فى المادة السابقة ، ُيشترط للتعيين فى هذه الوظائف ما يأتى :

1 – أن يكون قد شغل الوظيفة السابقة على تلك التى يتقدم لشغلها لمدة خمس 

سنوات على األقل منها ثالث سنوات متصلة أو منفصلة على رأس العمل بالمعهد .

2 – أن يكـــون قـــد قام فى وظيفة باحث بإجراء بحوث مبتكرة ونشـــرها أو بإجراء 

أعمال إنشائية ممتازة .

3 – أن يكون ملتزًما فى عمله ومســـلكه منذ تعيينه باحًثا بواجبات أعضاء هيئة 

البحوث ومحسًنا أداءها .
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ويؤخذ فى االعتبار عند تعيينه نشاطه العلمى واالجتماعى الملحوظ فى المعهد .

واستثناء من الشرط )1( المشار إليه بهذه المادة ، يجوز تعيين الباحثين بالمعهد 

فى وظائف األساتذة الباحثين المساعدين وتعيين األساتذة الباحثين المساعدين بالمعهد 

فى وظائف األساتذة الباحثين ، متى توفرت فيهم شروط شغلها وقبل مرور خمس سنوات 

على شغلهم للوظيفة السابقة على تلك التي يتقدمون لشغلها ، وذلك حال تفوقهم علمًيا 

ومهنًيـــا، على أال تقل مدة شـــغلهم للوظيفة الســـابقة عن ثالثة أعـــوام ، وذلك كله وفًقا 

للضوابط والشروط والمعايير التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس 

المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص .

االستثناء
مادة )32(

إذا لم يوجد من األســـاتذة الباحثين المســـاعدين أو الباحثين ممن تتوفر به شروط 

شـــغل وظائف األســـاتذة الباحثين أو األساتذة الباحثين المســـاعدين المنصوص عليها 

بالمادة السابقة يجرى اإلعالن عن هذه الوظائف متضمًنا باإلضافة إلى الشروط العامة 

للتعييـــن فى وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد المنصوص عليها فى المادة )30( 

من هذه الالئحة شروط شغل هذه الوظائف وهى :

أواًل - فى خصوص وظائف األساتذة الباحثين المساعدين :

1 - أن تكـــون قد مضت خمس ســـنوات على األقل علـــى الحصول على المؤهل 

المنصوص عليه فى البند )1( من المادة )30( من هذه الالئحة .

2 - أن تكون قد مضت ثالث عشـــرة ســـنة على األقل على الحصول على درجة 

البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

3 - أن يكون المرشح قد قام منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى البند 

)1( من المادة )30( من هذه الالئحة بإجراء بحوث مبتكرة ونشـــرها أو بإجراء أعمال 

إنشائية ممتازة فى المادة المتعلقة بالوظيفة .
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4 - توفر الكفاءة المتطلبة للبحث .

ويجوز أن يضع مجلس اإلدارة شروًطا إضافية للتعيين فى هذه الوظيفة .

ثانًيا - فى خصوص وظائف األساتذة الباحثين :

1 - أن تكـــون قد مضت عشـــر ســـنوات على األقل على الحصـــول على المؤهل 

المنصوص عليه فى البند )1( من المادة )30( من هذه الالئحة .

2 - أن تكون قد مضت ثمانى عشـــرة ســـنة على األقل على الحصول على درجة 

البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .

3 - أن يكون المرشح قد قام خالل السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين 

فى وظيفة أســـتاذ باحث بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة 

فى تخصص هذه الوظيفة .

4 - توفر الكفاءة المتطلبة للبحث .

ويؤخذ فى االعتبار عند تعيين كل من األســـاتذة الباحثين المســـاعدين واألساتذة 

الباحثين مجموع إنتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها .

مادة )33(

إذا لم يوجد ما هو شـــاغر من وظائف األســـاتذة الباحثين المســـاعدين  واألساتذة 

الباحثين ووجد من هؤالء من تتوفر فيهم شـــروط التعيين فى الوظيفة األعلى ، منحوا 

اللقـــب العلمى لهذه الوظيفـــة ، وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية فى الســـنة المالية 

التاليـــة ، ويتـــم منحهم عالوة الترقيـــة ، ومرتب الوظيفة األعلى والبـــدالت المقررة لها 

مـــن تاريـــخ نفاذ قانون الموازنة ، وفى هذه الحالـــة ، ال يجوز الجمع بين عالوة الترقية 

والعالوة الدورية .

 ويؤخـــذ تاريـــخ منح اللقب العلمى فى االعتبار عند التعييـــن فى الوظائفة التالية

أو الترقية إليها .
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التعيين فى وظيفة باحث
مادة )34(

 يكون التعيين فى وظيفة باحث الشاغرة دون إعالن من بين طالب منح الدكتوراة 

الُمتعاقـــد معهم على مســـمى »باحث مســـاعد« ، الذين حصلوا علـــى درجة الدكتوراة 

أو مـــا يعادلهـــا من إحـــدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشـــغل الوظيفة ،أو أن 

 يكـــون حاصـــاًل من جامعة أخرى أو هيئـــة علمية أو معهد علمـــى معترف به فى مصر

 أو فـــى الخارج على درجة يعتبرها المجلس األعلـــى للجامعات معادلة لذلك ، وذلك 

وفًقا لشروط التعاقد المبرم معهم وبعد اجتيازهم التأهيل المطلوب أثناء فترة التعاقد .

ويجـــوز فى حالة عـــدم توفر التخصـــص المطلوب من بين طالب منـــح الدكتوراة 

المتعاقد معهم على مسمى باحث مساعد ، أن يتم شغلها عن طريق اإلعالن التنافسى 

من بين من تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة .

ويجوز أن يضع مجلس اإلدارة شروًطا إضافية للتعيين فى هذه الوظيفة .

لجان فحص اإلنتاج العلمى
مادة )35(

تتولى لجان علمية دائمة فحص اإلنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة 

الباحثيـــن واألســـاتذة الباحثين المســـاعدين أو للحصول على ألقابهـــا العلمية فى كل 

تخصص من التخصصات التى يقررها مجلس اإلدارة .

ــراح مجلس المراكـــز والمعاهد والهيئات  ويصـــدر الوزير المختـــص بناًء على اقـت

البحثية التابعة للوزير المختص قراًرا بتشـــكيل هذه اللجان لمدة ثالث ســـنوات ، على 

أن يتضمن القرار تنظيم عمل هذه اللجان والقواعد واإلجراءات المنظمة لسير العمل بها 

وقوائم المحكمين وقواعد وأسس التقييم .
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مادة )36(

يدخـــل فى تقييم اإلنتاج العلمـــى للتعيين فى إحدى وظائف األســـاتذة الباحثين 

واألساتذة الباحثين المساعدين ، ما يكون قد حققه المتقدم من نتائج وإنجازات تخدم 

البحـــث العلمـــى للبالد، وتعود بالفائـــدة على االقتصاد القومى فـــى قطاعات اإلنتاج 

والخدمات المختلفة، من خالل األنشـــطة والمشـــروعات واألعمال التى شـــارك فيها أو 

ُكلف بتنفيذها، وُيعامل اإلنتاج العلمى الذى يعبر عن هذه النتائج واإلنجازات المعاملة 

ذاتها المقررة للبحوث العلمية المنشورة .

مادة )37(

ُتمحـــى بقرار من مجلس اإلدارة الجـــزاءات التأديبية التى توقع على أعضاء هيئة 

البحوث بالمعهد بانقضاء المدد اآلتية :

 سنة فى حالة التنبيه .

 سنتان فى حالة اللوم .

ثالث ســـنوات فى حالـــة اللوم مع تأخير العـــالوة ، وتأخير التعييـــن فى الوظيفة 

األعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على األكثر .

انتهاء الخدمة
مادة )38(

سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة البحوث ستون سنة ميالدية .

وُيعين بصفة شـــخصية فى ذات الشـــعبة جميع من يبلغون ســـن انتهاء الخدمة ، 

ويصبحون أساتذة متفرغين ، وذلك ما لم يطلبوا عدم االستمرار فى العمل ، وال تحسب 

ــوازى الفرق بين المرتب  هـــذه المدة فى المعـــاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية ـت

مضاًفـــا إليـــه الرواتب والبدالت األخرى المقررة وبين المعـــاش مع الجمع بين المكافأة 

والمعاش مع استحقاقهم ألى زيادة تطرأ على أى منهما سنوًيا .
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الفصل الثانى

الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة البحوث 
أوالً - تعريفهم 

مادة )39(

الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة البحوث بالمعهد على نوعين :

1 – شـــاغلو وظائف مساعد باحث وباحث مســـاعد بالمعهد المعينين قبل تاريخ 

العمل بهذه الالئحة .

2 – الُمتعاقد معهم على مســـمى »مســـاعد باحث« ، »باحث مساعد« بالمعهد 

ممن توفر فيهم شروط التقدم للحصول على منح الماجستير أو شروط التقدم للحصول 

على منح الدكتوراة بحسب األحوال ووقع عليهم اختيار لجنة طالب المنح للحصول على 

المنح بعد اجتياز االختبار الذى تجريه اللجنة أو من تحدده لهذا الغرض .

ثانًيا - محو الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم
مادة )40(

ُتمحى بقرار من مجلس اإلدارة الجزاءات التأديبية التى توقع على النوع األول من 

الهيئـــة المعاونة ألعضاء هيئة البحوث بالمعهد بانقضـــاء المدد المنصوص عليها فى 

قانون الخدمة المدنية المشار إليه .

ثالًثا - شروط التقدم للحصول على المنح
)1( الشروط العامة

منح الماجستير
مادة )41(

يشترط فى المتقدم للحصول على منحة الماجستير توفر ما يأتى :

1 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
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2 – أن يكون حاصاًل على تقدير جيد جًدا على األقل فى التقدير العام فى الدرجة 

الجامعية األولى .

3 – أن يكـــون حاصـــاًل على تقدير جيد جًدا على األقل فى مادة التخصص أو ما 

يقوم مقامها .

منح الدكتوراة
مادة )42(

ُيشترط فى المتقدم للحصول على منحة الدكتوراة توفر ما يأتى :

1 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

2 – أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير من بين طالب المنح الحاصلين على 

تلك الدرجة طبًقا للمنحة الممنوحة لهم وفق أحكام هذه الالئحة ، ويجوز استثناًء من هذا 

الشـــرط منح منحة الدكتوراة للحاصلين على درجة الماجســـتير ، من غير طالب المنح 

الحاصلين على هذه الدرجة طبًقا للمنحة الممنوحة لهم حال كون تخصص الماجســـتير 

من التخصصات النادرة والمستحدثة ، ويكون إعمال هذا االستثناء بناًء على ما تقرره 

لجنة طالب المنح وفى حدود نسبة )25٪( من المنح المقدمة لطالب المنح .

)2( الشروط اإلضافية
مادة )43(

يجوز للجنة طالب المنح أن ُتضمن اإلعالن عن المنح شروًطا إضافية إلى الشروط 

العامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين .

رابًعا - ضوابط عمل لجنة طالب المنح

مادة )44(

تصـــدر لجنة طالب المنح قرارها بشـــأن المنح المتاحة لطالب الماجســـتير والمنح 

المتاحة لطالب الدكتوراة ، فى ضوء الخطة االستراتيجية للدولة والمنح والتمويل المتاح 
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واالحتياجـــات الواردة مـــن المعهد وغيره من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة 

للوزير المختص ، وتتولى اللجنة اإلعالن عن هذه المنح بالطريقة التى تحددها .

وتصـــدر اللجنة قرارها بشـــأن اختيار الطالب المؤهلين للحصـــول على المنح من 

 بين من تتوفر فيهم شروط التقدم للمنح فى ضوء نتيجة االختبار الذى يجرى بمعرفتها

أو من تحدده تلك اللجنة ، وتتولى اللجنة وضع برنامج التأهيل والتدريب الالزمين لهم 

بالتنسيق مع العهد والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المناظرة للتخصص ذاته .

مادة )45(

يضـــع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص القواعد 

والضوابـــط المنظمة لعمـــل لجنة طالب المنح وضوابط االختبـــارات ومعايير التقييم ، 

ويصدر بها قرار من الوزير المختص .

الفصل الثالث

المرتبات والبدالت والمكافآت ألعضاء هيئة البحوث
 والهيئة المعاونة 

مادة )46(

مـــع مراعاة جدول معادلة الوظائف المرافق لهذه الالئحة ، يســـرى جدول المرتبات 

والبـــدالت المرافـــق لقانون تنظيم الجامعات المشـــار إليه على أعضـــاء هيئة البحوث  

والوظائـــف المعاونـــة لهـــا بالمعهد ، كما ُيطبق فى شـــأنهم أى تعديـــل يطرأ على هذا 

الجدول من تاريخ نفاذه .

وفيمـــا عدا مكافآت التصحيح واالمتحان والكنترول ، تســـرى على أعضاء هيئة 

البحـــوث والوظائـــف المعاونـــة لها المزايا والمكافـــآت األخرى المنطبقـــة على أقرانهم 

بالجامعات ، وبالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالمعهد والتى يصدر بها قرار 

من الوزير المختص .
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مادة )47(

يضع مجلس اإلدارة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التى تمنح ألعضاء هيئة 

البحوث والهيئة المعاونة لهم وكذلك تلك التى تمنح للعاملين بالمركز من غير أعضاء 

هيئة البحوث بالمعهد والهيئة المعاونة لهم .

الفصل الرابع

األحكام االنتقالية
مادة )48(

ال يطبق الحكم الخاص باشـــتراط قضاء ثالث ســـنوات على رأس العمل بالمعهد 

 قبل التقدم للتعيين فى وظائف األســـاتذة الباحثين واألســـاتذة الباحثين المســـاعدين

 إال بعد مرور خمس سنوات على نفاذ أحكام هذه الالئحة .

مادة )49(

ال تطبق أحكام هذه الالئحة على الباحثين المساعدين بالمعهد الموجودين بالخدمة 

فى تاريخ نفاد أحكام هذه الالئحة ، وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث .

كما ال تطبق األحكام ذاتها على مساعدى الباحثين بالمعهد الموجودين بالخدمة 

فـــى تاريخ نفاذ أحكام هذه الالئحة ، وذلك فيما يتعلق بشـــئون تعيينهم بوظيفة باحث 

مساعد أو بوظيفة باحث .

مادة )50(

يســـتمر عمل اللجان العلمية الدائمـــة القائمة وقت صدور هذه الالئحة باإلجراءات 

والقواعد الســـارية ذاتها وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بها أو لحين تشـــكيل اللجان 

المنصوص عليها فى المادة )35( من هذه الالئحة أيهما أقرب .
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جدول معادلة الوظائف العلمية
بمعهد تيودور بلهارس لألبحاث

الوظائف العلمية بالمعهد
 الوظائف المعادلة لها ماليا وفًقآ لقانون

 تنظيم الجامعات

)أ( أعضاء هيئة البحوث :

مدير املعهد

نائب مدير املعهد

رئيس الشعبة

وكيل الشعبة

رئيس القسم

أستاذ باحث

أستاذ باحث مساعد

باحث

)ب( وظائف معاونة ألعضاء هيئة البحوث :

باحث مساعد

مساعد باحث

)أ( أعضاء هيئة التدريس :

نائب رئيس جامعة

عميد كلية

عميد كلية

وكيل كلية

رئيس مجلس قسم 

أستاذ 

أستاذ مساعد

مدرس

)ب( وظائف معاونة ألعضاء هيئة التدريس :

مدرس مساعد

معيد




