مسودة الق انون الداخلي للمجلس العلمي

لمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
إن اجمللس العلمي دلعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية:
 مبقتضى ادلرسوم التنفيذي رقم  5:<-36ادلؤرخ يف 57مجادى الثانية عام 4757ادلوافق  56أوت سنة 5336الذي حيدد مهاماجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسريىا .السيما ادلواد .7:،79،78
 مبقتضى ادلرسوم التنفيذي رقم  676-39ادلؤرخ يف ;3رمضان عام 475:ادلوافق 5:سبتمبسنة  5339وادلعدل وادلتمم للمرسومالتنفيذي رقم  5:<-36ادلؤرخ يف 57مجادى الثانية عام 4757ادلوافق 56أوت سنة 5336الذي حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة
بتنظيمها وسريىا .السيما ادلواد 9ادلعدلة للمادة ،76وادلادة :ادلعدلة للمادة.77
 مبوجب القرار رقم  86ادلؤرخ يف38ماي  5337الذي حيدد كيفيات سري اجمللس العلمي للكلية.تطبيقا للمرسوم التنفيذي 6;-43ادلؤرخ يف < 3صفر  4764ادلوافق لـ58 :يناير 5343ادلعدل وادلتمم للمرسوم التنفيذي رقم -34
5:7ادلؤرخ يف 63مجادى الثانية ادلوافق لـ4; :سبتمب 5334وادلتضمن إنشاء جامعة ادلسيلة.
 مبوجب القرار رقم 85ادلؤرخ يف  57فيفري  5343والذي يتضمن إنشاء األقسام ادلكونة دلعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنيةوالرياضية جبامعة ادلسيلة.
يـقرر مايـلي:
الفصل األول :تشكيلة المجلس العلمي للمعهد

المادة:4
اجمللس العلمي للمعهد ىو ىيئة استشارية تنشأ على مستوى ادلعهد يضم األعضاء اآلتية أمساءىم:
أ .د  /عمريو زوىري

رئيس اجمللس العلمي

أ .د  /بوسكرة أمحد

مدير ادلعهد

أ  .د /أوشن بوزيد

مدير مساعد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية

د  .بن دقفل رشيد

مدير مساعد مكلف بالدراسات وادلسائل ادلرتبطة بالطلبة

د .بشريي بن عطية

رئيس قسم الرتبية البدنية

د  .رحلي مراد

رئيس قسم النشاط الرياضي ادلكيف

د  .مقاق كمال

رئيس قسم التدريب الرياضي

د  .بن ارجم امحد

رئيس قسم االدارة والتسيري الرياضي

د .ديلمي زلمد

شلثل أساتذة قسم التدريب الرياضي

د .بن عمر مراد.

شلثل أساتذة قسم التدريب الرياضي

د.جوادي خالد.

شلثل أساتذة قسم النشاط الرياضي ادلكيف

د .مرنيز أمينة

شلثل أساتذة قسم االدارة والتسيري الرياضي

د  .صدرايت حبيب

شلثل أساتذة قسم االدارة والتسيري الرياضي

د  .بوجليدة حسان

شلثل أساتذة قسم الرتبية البدنية

د  .حشايشي ع الوىاب

شلثل أساتذة قسم الرتبية البدنية

د  .مهدي عزالدين

شلثل األساتذة ادلساعدين للمعهد
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د  .رلادي مفتاح

شلثل األساتذة ادلساعدين للمعهد

د  .شويو بومجعة

مدير سلب التعلم والتحكم احلركي

أ  .مشري عبلة

مسؤولة ادلكتبة

المادة :2ينتخب شلثلو األساتذة دلدة ثالث ( )6سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم  ،من بني األساتذة الدائمني
والذين ىم يف وضعية نشاط لدى ادلعهد.
المادة :3ينتخب أعضاء اجمللس العلمي رئيسا منهم من ضمن شلثلي األساتذة ذوي الرتبة األعلى لعهدة مدهتا ثالث
( )6سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة : 4ديكن للمجلس العلمي أن يستشري أو يدعو أي شخص من داخل اجلامعة أو خارجها دلساعدتو يف أعمالو
حبكم معارفو أو االىتمام الذي يوليو للتكوين العايل والبحث العلمي.
المادة: 5

 يف حالة االستقالة أو ختلي أو فصل أحد أعضاء اجمللس العلمي بسبب الغياب لدورتني متتاليتني بدون مبر ،يعوضمباشرة وفقا لألشكال احملددة قانونا.

الفصل الثاني :صالحيات المجلس العلمي للمعهد
المادة  :6يبدي اجمللس العلمي للمعهد أراء وتوصيات فيما يأيت:
 ادلخطط السنوي وادلخطط ادلرحلي للتكوين والبحث. تنظيم وحوصلة التكوين يف التدرج وما بعد التدرج. تنظيم وحوصلة أعمال البحث. عمليات تثمني أنشطة البحث. برامج التبادل والتعاون الوطنية والدولية. برنامج التظاىرات العلمية للمعهد. مشاريع اقتناء الوثائق العلمية للمعهد. تنظيم التعليم وزلتواه.كم ا يك لف أيضا المجل س العلم ي ب :
 برنامج التكوين والتأىيل يف اخلارج لألساتذة والطلبة ادلسجلني يف الدكتوراه (طلبة الدكتوراه غري االجراء) والطلبةادلسجلني يف ما بعد التدرج والسنة الثانية ماسرت حسب اإلمكانيات ادلادية للمعهد.
كل ادلسائل ذات الطابع العلمي أو البيداغوجي دتاشيا مع توجيهات رئاسة اجلامعة. مواصفات األساتذة واحلاجة إليهم. اعتماد مواضيع البحث يف ما بعد التدرج ويصادق على جلان مناقشتها. -اقرتاح جلان التأىيل اجلامعي.
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 دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للمعهد اليت يرسلها مدير ادلعهد إىل رئيس اجلامعة مرفقة بآراء اجمللسوتوصياتو،وديكن أن خيطر يف كل مسألة تتعلق باجلانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليو مدير ادلعهد.
المخطط السنوي والمخطط المرحلي للتكوين والبحث.
 يدرس اجمللس العلمي ويعطي رأيو وتوصياتو حول البنامج السنوي وادلرحلي للتكوين والبحث بادلعهد ،وذلذا الغرضجيب على اجمللس أن يراعي خصوصيات ادلعهد واجلامعة ،فيما يتعلق بالقدرات البيداغوجية والعلمية والتوجهات الوطنية
يف ىذا اجملال.
مشاريع إنشاء أو حل األقسام ووحدات ومخابر البحث.
 يدرس اجمللس العلمي ويعطي رأيو وتوصياتو حول مشاريع إنشاء أو حل األقسام ووحدات وسلابر البحث مبا يتماشىمع أىداف ادلعهد واجلامعة.

تنظيم وحوصلة التكوين في التدرج.
 يدرس اجمللس العلمي ويعطي رأيو وتوصياتو حول مشاريع تأىيل التكوينات اجلديدة (النظام اجلديد والقدمي) ،وىذامن خالل مراعاة مدى دتاشي عروض األقسام مع التوجهات العامة للمعهد واجلامعة .من جهة أخرى يدرس اجمللس
حوصلة التكوينات اجلارية يف التدرج ويعطي رأيو وتوصياتو حول مستقبلها.
تنظيم وحوصلة التكوين في ما بعد التدرج.
ما بعد التدرج حول مشاريع تأىيل التكوينات اجلديدة (مدارس الدكتوراه ،ادلاجستري  ،ما بعد التدرج ادلتخصص) ،وىذا
من خالل مراعاة مدى دتاشي العروض مع ادلخطط السنوي وادلرحلي للتكوين يف ادلعهد واجلامعة.من جهة أخرى يدرس
اجمللس حوصلة التكوينات اجلارية يف ما بعد التدرج ويعطي رأيو وتوصياتو حول إعادة تأىيلها أو جتميدىا أو غلقها.
من جهة أخرى يدرس المجلس العلمي:
 تقييم ومتابعة إعادة تسجيل الطلبة يف ما بعد التدرج. تسجيل مشاريع البحث لطلبة السنة الثانية ما بعد التدرج. جلان مناقشة األطروحات ومذكرات التخرج ،وحيدد عدد أعضائها وصفاهتم يف اللجنة بالنظر إىل مؤىالهتم العلمية.تنظيم وحوصلة أعمال البحث.
 يدرس اجمللس العلمي العروض ويعطي رأيو وتوصياتو يف: شروط وإشكال إقامة مشاريع البحث وفق القوانني ادلعمول هبا. تركيبة فريق البحث وانتمائو ( القسم أو ادلخب) وىذا بالنظر إىل ادلؤىالت العلمية والتقنية للفريق. ادلسامهات احملتملة للجهات اخلارجية يف مشاريع البحث ادلقرتحة(مؤسسات جامعية ،غري جامعية،مراكز حبث)... ادلسامهات الدولية يف تنفيذ ىذه ادلشاريع. -برنامج التكوين عن طريق البحث وللبحث الذي يوفره ادلشروع.
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 من جهة أخرى يدرس اجمللس حوصالت ادلشاريع ،ويف ىذا الصدد يقيم أعمال البحث ادلنجزة من قبل الباحث أوفرقة البحث وىذا فيما يتعلق باجلوانب التالية:
 تناسق النتائج احملققة مع األىداف احملددة مسبقا دلشروع البحث. سري أعمال البحث. نوعية األعمال ادلنجزة ،واليت تقيم من خالل اإلنتاج العلمي (ادلنشورات العلمية ،ادلداخالت )...وادلسامهة يف اجملهودالوطين للبحث (اخلبة ،االستشارة)...
 جيب أن يرفق ىذا التقييم باقرتاحات اجمللس حول مستقبل مشاريع البحث واإلجراءات الواجب اختاذىا: مواصلة ،أو إيقاف أو إعادة توجيو مشروع البحث. وكل اإلجراءات األخرى ذات الطابع العلمي.عمليات تثمين أنشطة البحث.
 يدرس اجمللس العلمي عمليات تثمني أنشطة البحث ويعطي رأيو وتوصياتو يف: شروط وأشكال القيام بعمليات تثمني أنشطة البحث. تشكيلة الفرق اليت تنفذ ىذه العمليات وانتمائها،وىذا بالنظر إىل مؤىالهتا العلمية والتقنية. ادلسامهات احملتملة للجهات اخلارجية يف عمليات التثمني (مؤسسات جامعية ،غري جامعية،مراكز حبث)... ادلسامهات الدولية يف تنفيذ عمليات التثمنيبرامج التبادل والتعاون الوطنية والدولية.
 يدرس اجمللس العلمي برامج التبادل والتعاون الوطنية والدولية ،ويبدي رأيو وتوصياتو يف: شروط وأشكال برامج التعاون بني ادلعهد واجلهات األخرى. تشكيلة الفرق اليت تنفذ عمليات التعاون وانتمائها ،وىذا بالنظر إىل مؤىالهتا العلمية والتقنية.برنامج التظاهرات العلمية للمعهد.
 يدرس اجمللس العلمي البطاقات التقنية للتظاىرات العلمية للمعهد ويبدي رأيو ويقدم توصياتو يف:نوعية مواضيع التظاىرات العلمية واليت جيب أن تكون منسجمة مع أىداف ادلعهد واجلامعة- .
 تشكيل جلان التنظيم واللجان العلمية اليت تنفذ ىذه التظاىرات وانتمائها ،وىذا بالنظر إىل مؤىالهتا العلمية والتقنية. قابلية تنفيذ ىذه التظاىرات ،خاصة فيما يتعلق بالتموين ادلايل (التموين الداخلي ،والدعم اخلارجي)... التواريخ ادلقرتحة لتنفيذ ىذه التظاىرة.مشاريع اقتناء واستغالل الوثائق العلمية.
 يدرس اجمللس العلمي مشاريع اقتناء واستغالل الوثائق العلمية: انسجام ادلقتنيات العلمية مع احلاجات البيداغوجية وحاجات البحث للمعهد. -ادلوضوعية يف توزيع ادلقتنيات العلمية بني سلتلف أقسام ادلعهد.
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تثبيت وترقية األساتذة.
 يدرس اجمللس العلمي ملفات األساتذة ادلرشحني للتثبيت والرتقية ويبدي رأيو ويقدم توصياتو حول ادللفات،وىذا من خالل:
 تقييم األنشطة البيداغوجية وأعمال البحث اليت أصلزىا ادلرت شح خالل الفرتة القانونية. طبقا للتشريع ادلعمول بو ،ال تعرض ملفات األساتذة ادلرشحني للرتقية إىل درجة أستاذ زلاضر(أ) أو (ب) أودرجة أستاذ على اجمللس العلمي ،ولكن يطلب من مدير ادلعهد إعالم اجمللس العلمي بكل ادللفات ادلقدمة
وادللفات ادلقبولة.
 طبقا للتشريع ادلعمول بو ال تعرض ملفات توظيف األساتذة اجلدد على اجمللس العلمي ،ولكن يطلب منمدير ادلعهد إعالم اجمللس العلمي بكل ملفات األساتذة ادلقبولني للتوظيف يف ادلعهد.
الفصل الثالث:اجتماعات المجلس العلمي للمعهد.
المادة::
 جيتمع اجمللس العلمي يف دورة عادية مرة واحدة كل ثالث ( )6أشهر بناءا على استدعاء من رئيسو وديكنو أنجيتمع يف دورات غري عادية إما بطلب من رئيسو وإما بطلب من ثلثي( )6/5أعضائو أو من مدير ادلعهد.
المادة;:
 يشرتط لصحة مداوالت اجمللس العلمي للمعهد توفر األغلبية البسيطة(النصف.)4+ يف حالة عدم النصاب ( )6/5الجتماع اجمللس العلمي تؤجل اجللسة إىل أجل ال يتجاوز األسبوع وتصحمداوالتو حينئذ مهم كان عدد األعضاء احلاضرين.
المادة<:
تتخذ قرارات اجمللس العلمي للمعهد ويصادق عليها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين ،ويف حالة تساوياألصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل الرابع :التحضير لجلسات المجلس العلمي.
المادة:43
 حيدد رئيس اجمللس العلمي باالتفاق مع مدير ادلعهد ويف بداية كل سنة جامعية رزنامة االجتماعات العادية.المادة:44
 يتوىل رئيس اجمللس العلمي توجيو الدعوات ألعضاء اجمللس العلمي مرفقة جبدول األعمال وىذا خالل 48يومقبل تاريخ انعقاد اجمللس العلمي يف دورتو العادية،وال يسري ىذا على الدورات غري العادية كما ترفق االستدعاء
ت عند احلاجة بالوثائق الضرورية.
الفصل الخامس :التنظيم الداخلي.
المادة :45
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رئاسة المجلس العلمي
يرتأس اجمللس العلمي أستاذ منتخب من بني األساتذة األعضاء األعلى رتبة ،الذين يبدون رغبة يف تويل ىذاادلنصب من بني شلثلي األساتذة دلدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تطبيقا للمادة 77من ادلرسوم

التنفيذي رقم  5:<-36ادلؤرخ يف 56أوت 5336الذي حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها .

 حيدد رئيس اجمللس العلمي جدول األعمال بالتشاور مع مدير ادلعهد أو ادلدير ادلساعد ادلكلف مبا بعد التدرجوالبحث العلمي والعالقات اخلارجية.
 يسري الرئيس النقاش داخل اجمللس ،ويسهر على السري احلسن ألعمال جلسات اجمللس. يسهر الرئيس على احرتام القانون الداخلي للمجلس العلمي للمعهد.ينسق الرئيس أنشطة اجمللس مع السهر على احرتام صالحيات اجمللس احملددة قانونا.
 يستدعي الرئيس أعضاء اجمللس للجلسات العادية واالستثنائية. ديضي الرئيس زلاضر اجللسات اليت تتضمن اآلراء والتوصيات اليت مت اعتمادىا من قبل أعضاء اجمللس ،تسهرأمانة اجمللس على متابعة ادللفات ادلدروسة.
األمان ة
المادة :46
 يضمن ادلدير ادلساعد ادلكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية أمانة اجمللس ،طبقا للتشريعادلعمول بو.
 يتم حتضري اجمللس من قبل األمانة  ،اليت جيب أن جتمع ادللفات والوثائق الضرورية ألعمال اجمللس  ،تسهرأمانة اجمللس على متابعة ادللفات ادلدروسة.
المادة :47

االجتماعات

 جيتمع اجمللس العلمي يف دورة عادية باستدعاء من رئيسو ثالث مرات يف السنة،األوىل يف شهر مارس ،والثانيةيف شهر جوان ،والثالثة يف شهر نوفمب من كل سنة وديكن تقدديو أو تأخريه دلدة أسبوعني حسب احلاجة.
 ديكن أن جيتمع اجمللس العلمي يف دورة استثنائية كل ما دعت الضرورة ،بدعوة من رئيسو ،أو بدعوة من مديرادلعهد ،أو بدعوة من ثلثي( )6/5أعضائو.
الدع وات
المادة :48
 توجو الدعوات إىل اجتماعات اجمللس لكل أعضائو أسبوعا واحد على األقل ( )34قبل ادلوعد احملددلالجتماع  ،تكون الدعوة مرفقة جبدول أعمال الدورة ادلقررة.
جدول األعم ال
المادة :49
 تسجل يف جدول األعمال ادلسائل اليت تعتب من صالحيات اجمللس وادلقرتحة من قبل الرئيس بالتنسيق معمدير ادلعهد.
 إضافة إىل الرئيس ،ديكن لكل عضو أن يقرتح إضافة نقاط أخرى جلدول األعمال إذا صادق عليها ()6/5احلاضرين.
 تتم ادلصادقة باألغلبية على جدول األعمال النهائي ،يف بداية كل دورة.6

النص اب
المادة :4:
 ديكن للمجلس أن يشرع يف ادلداوالت عند اكتمال النصاب ،أي ثلثي احلاضرين(.)6/5 يف حالة عدم اكتمال النصاب ،يدون زلضر حيدد النقائص ،وتاريخ االجتماع القادم للمجلس.يف ىذه احلالةديكن للمجلس أن يشرع يف ادلداوالت مهما كان عدد احلاضرين.
الم داوالت
المادة ;:4
 تسري ادلداوالت برؤية علمية ،ومبقاربة موضوعية للمسائل ادلطروحة ،وجيب أن تعكس اآلراء ادلعب عنهاوالتوصيات ادلقدمة نظرة موضوعية ومعقولة.
المادة <:4

الحضور إلى االجتماعات

يلزم األعضاء باحلضور إىل اجتماعات اجمللس العادية واالستثنائية. جيب أن تبر التغيبات برسالة موجة إىل رئيس اجمللس العلمي. إذا تغيب العضو أكثر من مرتني ( )35متتاليتني بدون عذر ،ديكن لرئيس اجمللس أن يطلب من اجلهة اليتعينتو تعويضو.
 يف حالة غياب رئيس اجمللس ديكن للرئيس تكليف الرئيس بالنيابة من بني األساتذة األعلى رتبة بعد موافقةمدير ادلعهد على ذلك.
المادة :53

االستشارة الكتابية والشفوية

 يف بعض احلاالت القصوى ،ديكن للرئيس أن يستشري أي عضو من خارج اجمللس العلمي ديكنو اإلفادة بآرائوشفويا أمام اجمللس أو كتابيا لعرضها على اجمللس.
المادة :54

سرية المداوالت

 يلزم أعضاء اجمللس باحرتام سرية ادلداوالت ،وعدم إفشاء سر ادللفات وادلعلومات اليت ديكن أن يطلعواعليها.كما أهنم مطالبون حبماية الوثائق اليت ديكنوا أن يطلعوا عليها خالل ادلداوالت.
ال سر
المادة :55
 يلتزم كل األعضاء بالسرية التامة ،فيما خيص اآلراء وادلواقف الفردية ادلعب عنها خالل اجمللس من قبل أعضائوحول ادلسائل ادلعاجلة.
ال محاض ر
المادة :56
 تسجل آراء وتوصيات اجمللس يف سجل مرقم ومؤشر من قبل مدير ادلعهد ورئيس اجمللس ،وتكون ىذه اآلراءوالتوصيات موضوع زلضر يصادق عليو أعضاء اجمللس باإلمجاع.
 يكلف السيدين ادلدير ادلساعد ادلكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية ورئيس اجمللسالعلمي بالصياغة النهائية حملضر االجتماع وبعدىا يتم تدوينو بصورة هنائية يف السجل.
 للسيد مدير ادلعهد صالحية اإلطالع على الصيغة النهائية إلبداء ما يراه مناسبا قبل إمضائها من قبل رئيساجمللس العلمي. .
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الق انون الداخلي للمجلس العلمي للجامعة
المادة :57
 اجمللس العلمي للمعهد ملزم مبراعاة القانون الداخلي للمجلس العلمي للجامعة.المادة :58

الجهات التي يرسل إ ليها المحضر

 دتضى احملاضر من قبل كل األعضاء احلاضرين وتتلى عليهم بعد أن يثبت فيها كل ما مت تداولو يف االجتماع،وترسل نسخة من احملاضر خالل ()48يوما ادلوالية لتاريخ االجتماع وذلك يف حالة الدورات العادية و()3:
أيام يف حالة الدورات االستثنائية إىل كل من:
 مدير ادلعهد ،الذي يتوىل إرسال نسخة منو إىل مدير اجلامعة. نواب مدير اجلامعة. أعضاء اجمللس العلمي للمعهد. لإلعالم على مستوى األقسام.مراجعة الق انون الداخلي للمجلس العلمي للمعهد

المادة :59
 حيق للسيد رئيس اجمللس طلب مراجعة بعض بنود مبراعاة القانون الداخلي بعد تقدمي ادلبرات لذلك. حيق للسيد مدير ادلعهد طلب مراجعة بعض بنود مبراعاة القانون الداخلي بعد تقدمي ادلبرات لذلك.حيق لثلثي األعضاء طلب مراجعة بعض بنود مبراعاة القانون الداخلي بعد تقدمي عريضة كتابية لرئيس اجمللسالعلمي للمعهد.
المادة :5:
 يف حالة شغور منصب رئيس اجمللس لسبب أو آلخر يتوىل مدير ادلعهد تسيري جلسة ويدعو لدورة استثنائية النتخابرئيس جديد.
رئيس المجلس العلمي المنتخب

المادة ;:5
 بناءا على االجتماع ادلنعقد يوم اخليس  ..................فإن السيد :عمريو زوىري الرتبة :أستاذ التعليم العايليرتأس جمللس العلمي دلعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة ادلسيلة.
سريان الق انون الداخلي للمجلس العلمي للمعهد

المادة <:5
 -يعتب القانون الداخلي ساري ادلفعول بعد مصادقة اجمللس العلمي للمعهد عليو

رئيس المجلس العلمي

مدير الجامعة

مدير المعهد
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