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رقم01 :

مستخرج محضر اجتماع المجلس العلمي
يف يوم االربعاء ادلوافق ل 16مارس  2016على الساعة التاسعة (  ) 09.00صباحا بقاعة اإلجتماعات للمعهد ،اجتمع
اجمللس العلمي دلعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية برئاسة السيد رئيس اجمللس العلمي األستاذ الدكتور عمريو زوىري
وحبضور السادة األعضاء اآلتية أمساؤىم:
أ  .د  .بوسكرة أمحد

د  .صدرايت حبيب

أ  .د  .أوشن بوزيد

د  .جوادي خالد

د  .بن دقفل رشيد

د  .ديلمي زلمد

د  .مقاق كمال

د  .بن عمر مراد

د  .بن رجم أمحد

د  .بشريي بن عطية

د  .رحلي مراد

د  .رلادي مفتاح

د  .حسان بوجليدة.

د  .مهدي عزالدين

د  .مرنيز آمنة

أ  .مشري عبلة

د .حشايشي عبد الوىاب

دلناقشة جدول االعمال ادلدرج يف ىدا االجتماع وفق النقاط التالية :
 عرض مسودة النظام الداخلي . مشاريع دكتوراه الطور الثالث ( ) lmd مشاركة األساتذة يف ادللتقيات العلمية الدولية . دراسة ملفات الرتبصات قصرية ادلدى للسنة .2016 .1مناقشة النقطة األولى المدرجة في جدول االعمال وهي عرض مسودة النظام الداخلي للمجلس العلمي :
مت توزيع مسودة النظام الداخلي للمجلس العلمي للمعهد وىذا بغية إثرائو ومناقشتو وادلوافقة عليو يف اجللسة القادمة للمجلس العلمي .
 .2مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول االعمال وهي مشاريع دكتوراه الطور الثالث ( ) lmd

مت عرض مشارع الدكتوراه من طرف ادلدير ادلساعد ادلكلف بالبحث العلمي والعالقات اخلارجية  ،وبعد تبادل وجهات النظر

ومناقشة كل ادلشاريع ادلقدمة إتفق األعضاء على مايلي :
 فتح دكتوراه الطور الثالث يف التدريب الرياضي بستة (  ) 06مناصب ورئيس ادلشروع ( د  .مقاق كمال ) . فتح دكتوراه الطور الثالث يف النشاط البدين الرياضي الرتبوي بستة (  ) 06مناصب ورئيس ادلشروع ( د  .بوجليدة حسان ) . فتح دكتوراه الطور الثالث يف النشاط البدين ادلكيف بأربعة (  ) 04مناصب ورئيس ادلشروع ( د  .خوجة عادل ) . -فتح دكتوراه الطور الثالث يف اإلدارة والتسري الرياضي بأربعة (  ) 04مناصب ورئيس ادلشروع ( د  .مرنيز آمنة ) .

 إعادة فتح دكتوراه الطور الثالث يف اإلعالم واإلتصال الرياضي بثالثة ( )03مناصب ورئيس ادلشروع ( د  .بن دقفل رشيد ) .3مناقشة النقطة الثالثة المدرجة في جدول االعمال مشاركة األساتذة في الملتقيات العلمية الدولية .
أتفق أعضاء اجمللس العلمي على شروط ادلشاركة يف ادللتقيات العلمية الدولية وىي :
 التأكيد على أن اذليئة ادلنظمة للملتقى ذات طابع آكادميي علمي . إرفاق اللجنة العلمية للملتقى . دعوة ادلشاركة . ادلداخلة كاملة تقدمي برنامج ادللتقى .فيما خيص ادللفات اليت مت دراستها فهي ال تتوافق مع ىذه الشروط .
 .4مناقشة النقطة الرابعة المدرجة في جدول االعمال وهي دراسة ملفات التربصات قصيرة المدى للسنة .2112
 ترتيب ملفات التربصات قصيرة المدى للسنة  2112بالنسبة للطلبة .
بعد حساب ادلعدالت من طرف مصلحة التعليم والتقييم ودراسة ملفات الطلبة من قبل أعضاء اجمللس العلمي كانت
النتائج كما يلي :
الترتيب

اللقب واإلسم

المعدل

القسم

قرار المجلس العلمي

01

أوصيف نور اذلدى

15.87

اإلدارة والتسري الرياضي

ناجح

02

حبيب علي

15.35

الرتبية البدنية

إحتياط

03

بوقرة شرف الدين

14.68

الرتبية البدنية

إحتياط

04

محيش يوسف

14.59

اإلعالم واالتصال الرياضي

إحتياط

05

باي حليم

14.35

النشاط البدين ادلكيف

إحتياط

 ترتيب ملفات التربصات قصيرة المدى للسنة  2112بالنسبة لألساتذة المساعدي .

وافق أعضاء اجمللس العلمي باإلمجاع على ادلعايري ادلعمول هبا يف السنوات ادلاضية لرتتيب األساتذة كما يلي :

 األولوية لألساتذة الذين مل يستفيدوا من الرتبص خالل السنة ادلاضية ويتم ترتيبهم وفقا دلا يلي :
 حتسب نقطة على كل سنة تسجيل يف الدكتوراه .

 حتسب نقطة على كل سنة أقدمية .
 يف حالة التساوي يف عدد النقاط تعطى األولوية لنقاط التسجيل يف الدكتوراه .
 يف حالة التساوي نلجأ اىل عدد ادلشاركات يف ادلؤمترات الدولية والوطنية وادلنشورات الدولية والوطنية ( ادلشاركة يف مؤمتر دويل
 05نقاط  ،ادلشاركة يف ملتقى وطين  02.5نقطة  ،ادلنشورات الدولية  20نقطة  ،ادلنشورات الوطنية  06نقاط ) وحتسب
من آخر إستفادة .
 – 1شراطي رشيد

 – 13محالوي عامر

 – 2خضار خالد

 – 14شنايف ميلود

 – 3غيدي ع القادر

 – 15سعودي اجلنيدي

 – 4تكركارت فيصل

 – 16عروسي ع الرزاق

 – 5تريش حلسن

 – 17بن التومي بالل

 – 6بركايت نصر الدين

 – 18حسيين ع الرزاق

 – 7بن رجم ادريس

 – 19بلخري ع القادر

 – 8تباين علي

طش عبد القادر ( ملف مرفوض بسبب عدم وجود شهادات مدرسية )

 – 9كرميش ع ادلالك فريد

بن ميصرة ع الرمحان ( ملف مرفوض بسبب عدم وجود شهادات مدرسية )

 – 10سامل العياشي

شتوح مروان ( ملف مرفوض بسبب عدم وجود شهادات مدرسية )

 – 11برباخ رابح
 – 12بلبول فريد
-بالنسبة لألساتذة المحاضري يتم وفقا للمعايير التالية :

وافق أعضاء اجمللس العلمي باإلمجاع على ادلعايري ادلعمول هبا يف السنوات ادلاضية لرتتيب األساتذة كما يلي :
•األولوية لألساتذة الذين مل يستفيدوا من الرتبص خالل السنة ادلاضية ويتم ترتيبهم وفقا دلا يلي :
حتسب نقطة على كل سنة أقدمية يف الرتبة .
يف حالة التساوي نلجأ اىل عدد ادلشاركات يف ادلؤمترات الدولية والوطنية وادلنشورات الدولية والوطنية ( ادلشاركة يف مؤمتر دويل 05
نقاط  ،ادلشاركة يف ملتقى وطين  02.5نقطة  ،ادلنشورات الدولية  20نقطة  ،ادلنشورات الوطنية  06نقاط ) وحتسب من آخر
إستفادة .
 – 1قيال موراد

 – 13سديرة ساعد

 – 25حريزي ع اذلادي

 – 37مرنيز آمنة

 – 2جالل صالح الدين

 – 14زواق ازلمد

 – 26بوساق فتيحة

 – 38سعد سعود فؤاد

 – 3فريم الطيب

 – 15متار زلمد

 – 27بوساق أمساء

 – 39رحلي مراد

 – 4رلادي رابح

 – 16ديلمي زلمد

 – 28حبارة زلمد

 – 40فايد ع الرزاق

 – 5دمحاين نعيمة

 – 17صغريي رابح

 – 29شويو بومجعة

 – 41رلادي مفتاح

 – 6بن رجم أمحد

 – 18عمارة نورالدين

 – 30زحاف زلمد

 – 42مهدي عزالدين

 – 7لورنيق يوسف

 – 19بشريي بن عطية

 – 31خوجة عادل

 – 43بكة فارس

 – 8بن سامل سامل

 – 20امان اهلل رشيد

 – 32حشايشي ع الوىاب  – 44بوخرص رمضان

 – 9زاىوي ناصر

 – 21منجحي سللوف

 – 33بن اعمر مراد

 – 45بن البار سعيد

 – 10زواوي ع الوىاب

 – 22صدرايت حبيب

 – 34يعقوب العيد

 – 46لزرق أمحد

 – 11بوصالح النذير

 – 23مرنيز أسامة

 – 35رليلي صاحل

 – 47نطاح كمال

 – 12يعقويب فاتح

 – 24مقاق كمال

 – 36بن دقفل رشيد

رفعت اجللسة يوم  2016 – 03 – 17على الساعة  14.00مساءا
رئيس المجلس العلمي

