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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة حممد بوضياف ابملسيلة
 خمرب االعالم االيل وتطبيقاته للمسيلة

 -   النظام الداخلي للمخرب  -
  

 

 خمرب اإلعالم اآليل وتطبيقاته للمسيلةالتسمية : 
Laboratoire d’Informatique et ses Applications de M’sila (LIAM) 

Laboratory of Informatics and its Applications of M’sila (LIAM) 

 10/02/2020 املؤرخ يف 05قرار رقم  2020جانفي  02 االعتماد : اتريخ 
 كلية الرايضيات و اإلعالم اآلل    / ملسيلةحممد بوضياف اب  مؤسسة االحلاق : جامعة

 E1464000الرمز: 
 املقر : الطابق الثاين بكلية الرايضيات و اإلعالم اآلل

         msila.dz/liam/-virtuelcampus.univ :الواب موقع 

   msila.dz-liam@univ الربيد االلكرتوين :
 +213 772 350 050   الفاكس و اهلاتف : 

 
، و الذي حيدد 2019أوت    13املوافق لـ    1440ذو احلجة    12املؤرخ يف    231-19بناء على املرسوم التنفيذي رقم   •

 . وتنظيمه وسريه قواعد إنشاء خمرب البحث 
، املتضمن إنشاء خمابر البحث لدى بعض مؤسسات 2020  فيفري  10املؤرخ يف    05بناءا على القرار الوزاري رقم   •

 حممد بوضياف ابملسيلة خمرب االعالم االل وتطبيقاته ابملسيلة. التعليم العال، مبنح جامعة  
 

 الفصل األول: أحكام عامة
االعالم يهدف هذا النظام الداخلي إىل حتديد القواعد واإلجراءات اليت حتكم سري وعمل خمرب      :املادة األوىل 

 املسيلة.، وهو خمرب البحث اخلاص أنشاء يف إطار إجناز برانمج البحث جبامعة االل وتطبيقاته ابملسيلة. 
املتعلقة مبوضوع أو عدة مواضيع يف البحث جناز أعمال البحث  إباملخرب ذو صفة علمية حبتة، يقوم     :2املادة  

والنصوص   للقوانني  وفقا  اختصاصه،  جمال  ضمن  علمية  نشاطات  تنظيم  وكذا  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي 
 : وهو يهدف إىل ما يلي التنظيمية املعمول هبا، 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/liam/
mailto:Liam@univ-msila.dz
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 حتقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف جمال علمي حمدد، •
 الدراسات وأعمال البحث اليت هلا عالقة هبدفه، إجناز  •
 املشاركة يف إعداد برامج البحث املتعلقة بنشاطاته،  •
 املشاركة يف حتصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،  •
 املشاركة، على مستواه، يف حتسني تقنيات وأساليب اإلنتاج واملنتجات والسلع واخلدمات وتطوير ذلك،  •
 ملشاركة يف التكوين بواسطة البحث، ومن أجل البحث، ضمن جمال االختصاص ، ا •
 ترقية نتائج أحباثه، ونشرها،  •
 مجع املعلومات العلمية والتكنولوجية اليت هلا عالقة هبدفه ومعاجلتها وتثمينها وتسهيل االطالع عليها،  •
 املشاركة يف وضع شبكات حبث مالئمة ،  •
لى احمليط االقتصادي واالجتماعي والبيئي من أجل بناء اتفاقات شراكة وعالقات املسامهة يف انفتاح اجلامعة ع •

 .تعاون يف جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
 

 الفصل الثاين: التنظيم و العمل
 . يدير خمرب البحث مدير، ويزود مبجلس خمرب يتكون من مسؤول فرق البحث ورؤساء مشاريع البحث  :3املادة   

لع فرقة البحث طتتشكل فرقة البحث اليت يدريها ابحث مؤهل من ثالثة ابحثني على األقل، وتض    :4 املادة
 . مبهمة رئيسية تتمثل يف تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع حبث تدخل يف إطار برانمج املخرب

كلما رأى جملس املخرب ضرورة  يتكون املخرب من أربع فرق حبث، وميكنه زايدة فرق أخرى يف اختصاصه     :5املادة  
 . لذلك، على أن يرأسها ابحث مؤهل

، بناء على مرة واحدة  ( سنوات قابلة للتجديد4)   أربعتعني السلطة الوصية مدير خمرب البحث ملدة      :6املادة  
املخرب من بني املرتشحني اقرتاح من مسؤول مؤسسة اإلحلاق )مدير اجلامعة(، بعد انتخابه من طرف أعضاء جملس  

 األعلى رتبة، فعليهم تقدمي تنازل. ذوي ويف حالة عدم ترشح األساتذة  األعلى رتبة،
تقدمي حصيلة نشاطات البحث والتسيري تنهى مهام مدير املخرب حسب نفس األشكال ويتعني عليه     :  7املادة  

 إىل جملس املخرب يف أجل ال يتجاوز شهرا حيتسب ابتداء من اتريخ إهناء مهامه، 
 :يتوىل مدير خمرب البحث اإلدارة العلمية والتسيري املال للمخرب، ويكلف هبذه الصفة مبا يلي   :8املادة 

 ،يعترب اآلمر بصرف االعتمادات املالية، املخصصة للمخرب •
 يعترب املسؤول عن التسيري احلسن ملخرب البحث،  •
 ميارس السلطة السلمية، على كل مستخدمي البحث والدعم العاملني ابملخرب، •
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ميكنه، وبتفويض من مدير اجلامعة، أن يبادر إببرام عقود، واتفاقيات بغرض إجناز أعمال البحث والدراسات  •
 دولية، ذات صلة مبهام املخرب، طبقا للتنظيم املعمول به، وتقدمي اخلدمات مع مؤسسات وطنية أو/و 

 .يقدم حصيلة نشاطات املخرب إىل أجهزة التقييم التابعة للجامعة لدراستها •
 : يكلف جملس املخرب، الذي يرأسه مدير املخرب، ال سيما مبا أييت   :9املادة 

 املشاركة يف إعداد الربامج، •
 تقييم نشاطات البحث دوراي،  •
 صيلة نشاطات البحث والتسيري، واملوافقة عليها، دراسة ح •
 املصادقة على اجلداول التقديرية لإليرادات، والنفقات اليت يقدمها مدير املخرب، •
 السهر على االستعمال العقالين للموارد البشرية واملالية، واملادية،  •
 .إعداد النظام الداخلي للمخرب، واملصادقة عليه •

ملدير املخرب أن يستعني يف إطار مهام املخرب بباحثني يعملون بوقت جزئي، بعد استشارة جملس ميكن     :10املادة  
 .املخرب
   يف حالة غياب مدير املخرب، يقوم املدير بتكليف أحد األعضاء لينوب عنه.:   12املادة 
 بدعوة جملس املخرب  النتخاب مديرا للمخرب.   الكلية  حالة شغور منصب مدير املخرب، يقوم عميد  يف   :13املادة  
يعني جملس املخرب أحد أعضاء هذه الفرقة املؤهلني رئيسا هلا بعد    ،حالة شغور منصب رئيس الفرقة  يف   :14املادة  

ويف حالة عدم وجود أستاذ مؤهل، يعني جملس املخرب أحد أعضاء املخرب   انتخابه من طرف زمالئه يف الفرقة.
 رئيسا هلا. 

 
 الفصل الثالث: العضوية 

إليه، على أن يكون ذلك بتقدمي طلب العضوية كتابيا  يفتح خمرب البحث اجملال للراغبني يف االنضمام    :15املادة  
 .)منوذج جاهز( موجه إىل مدير املخرب

 . يفصل جملس املخرب يف طلبات االنضمام وحاالت إهناء العضوية  :16املادة 
مينح مدير املخرب شهادة االنضمام إىل املخرب أو إفادة إبهناء العضوية فيه بناءا على قرار جملس املخرب   :17املادة 

 االجتماع. املثبت يف حمضر 
ميكن إهناء عضوية أي عضو يف املخرب بناءا على طلب معلل من طرف رئيس الفرقة اليت ينتمي إليها    :18املادة 

 .املخرب، يعرض على جملس املخرب للبث فيهأو ابقرتاح من مدير 
 : األفراد الذين ميكن انتماؤهم للمخرب:  19املادة 
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 .ابحث بوقت جزئي  هبصفت ه الدكتوراه الذي انقش أطروحت بإمكانية إدماج طال -
 .خربامل مارسة نشاطات البحث كعضو يفمل  هاألستاذ احملال على التقاعد بناًء على طلب -
 .جزئي ابحث بوقت ه مارسة نشاطات البحث و/أو بصفتالباحث الدائم ملإمكانية إدماج  -
 .نشاطات البحث بوقت جزئييف ة كشار ملاابحثي القطاعات األخرى إبمكاهنم  -
 .بوقت جزئي ونشاطات البحث كعض يف ةكشار ملاقيمني ابخلارج إبمكاهنم الباحثني امل -

 : يتكون جملس املخرب:20املادة 
  ،مدير املخرب -
 ، رؤساء الفرق -
  طار إ علن عنها يف  خرب ومشاريع البحث املمشاريع البحث اخلاصة ابملالبحث بكل أصنافها )  رؤساء املشاريع -

 .)كة بني القطاعات ومشاريع التعاونشرت شاريع القطاعية واملتلف الدعوات كاملخم
الدكتوراه والامل - امل ذي يشرف على أطروحة  امل  رئيس مشروع   هلكون،  خربنتمي إىل  صادق  سجلة واملاألطروحة 

 .خرب لس املجمعليها من ِقبل 
 

 الفصل الرابع: سري االجتماعات 
 . جيتمع جملس املخرب يف دورتني عاديتني يف السنة  :21املادة   

 .لذلك ميكن ملدير املخرب أو ثلثي أعضاء جملس املخرب طلب عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة     :22املادة  
ألقل قبل التاريخ احملدد أايم على امثانية يتكفل مدير املخرب بتوجيه دعوات شخصية ألعضاء اجمللس،   :23املادة  

 . ، وتعترب الدعوة املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين للعضو رمسية وكافيةالدورة العادية  جتماعلعقد ا
 .األعضاء على األقل، مبا فيها مدير املخربتصح إجتماعات جملس املخرب حبضور ثلثي   :24املادة 
 : يرأس االجتماع مدير املخرب، ويشرف على تسيري اجللسات مع األخذ ابلنقاط التالية  :25املادة 

يتم التذكري جبدول األعمال عند بداية االجتماع، وميكن اقرتاح إضافة نقاط جديدة قبل البدء الفعلي يف االجتماع   •
 أغلبية احلاضرين على عليها،بشرط موافقة 

 تتخذ القرارات ابألغلبية، ويف حال تساوي األصوات يعترب صوت رئيس اجللسة مرجحا، •
يقوم أعضاء اجمللس وكاتب اجللسة ابلتوقيع على بيان احلضور وكذا حمضر االجتماع يف السجل املخصص لذلك  •

 قبل مغادرة االجتماع، 
اجمللس، على أن يقوم رئيس اجمللس بتحرير حمضر اإلجتماع، ويرسل   يتم تداول مهمة كاتب اجللسة بني أعضاء  •

 .نسخة منه لألعضاء الذين حضرو للمصادقة عليها، قبل إعتمادها والتأشري النهائي عليها من طرف مدير املخرب 
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 اجتماع. جيتمع رئيس كل فرقة ابلباحثني املنتمني إىل فرقته حتضري لكل   :26املادة 
 

 الفصل اخلامس: أحكام تتعلق ابلنشاط البحثي 
 .ربانمج املخربعلى فرق البحث االلتزام ب  :27املادة   

جملس املخرب على ال ميكن تنفيذ أي مقرتح نشاط خارج برانجمها املصادق عليه سابقا، إال بعد موافقة     :29املادة  
 .املقرتح املقدم من طرف رئيس الفرقة

إىل جملس املخرب هناية كل   / مشروعه  بتقدمي حصيلة نشاط فرقتهورئيس املشروع    يلتزم رئيس الفرقة   :30املادة  
 .، يعرض للمصادقة عليه من طرف جملس املخربأن، على سنة
 . إقرتاحات برانمج نشاطاته للسنة املوالية قبل هناية شهر ديسمربيلتزم رئيس الفرقة بتقدمي   :31املادة 

 
 الفصل السادس: أحكام تتعلق ابستغالل املوارد املالية واملادية

 .تؤخذ بعني االعتبار عند توزيع االعتمادات املالية بني الفرق حصائل النشاطات   :32املادة 
االستعمال العقالين للموارد املادية والبشرية املوضوعة حتت تصرف حيرص رئيس الفرقة على ضمان     :33املادة  
 .املخرب
 .تستعمل جتهيزات املخرب إال لألعمال العلمية املسطرة من طرف جملس املخرب  :34املادة 
جتهيزات املخرب أن يقدم طلب خطي موجها ملدير  استعمال  ميكن ألي عضو يف املخرب، يرغب يف     :35املادة  

 على أن يكون يف إطار برانمج احملرب.  ،االستغاللاملخرب، يبني فيه غرض 
يتوجب لالستفادة من التكفل مبصاريف التنقل داخل وخارج الوطن املتصلة ابألنشطة املتعلقة بتطوير    :36املادة  

 : البحث ويتم ألخذ بعني اإلعتبار النقاط األتية
كل عضو يرغب يف التكفل املال مبصاريف النشاط البحثي، أن يقدم طلب كتايب ملدير املخرب، مرفقا ابلدعوة  •

 والورقة البحثية مشار فيها إىل اسم املخرب،
 أن يكون النشاط البحثي املشارك فيه ضمن احملاور البحثية للمخرب، •
 التكفل، على أن يتم الفصل فيها من طرف جملس املخرب،يتم فتح دورتني يف السنة، إلستقبال طلبات  •
كل عضو مستفيد من التكفل املال، ملزم بتقدمي نسخة من شهادة مشاركة، نسخة من صفحة جواز السفر   •

 تثبت الدخول واخلروج والواثئق اليت تثبت املصاريف التكميلية )إطعام، إقامة، …
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 الفصل السابع: أحكام مالية
 . يتمتع املخرب ابستقاللية التسيري وخيضع للمراقبة املالية البعدية   :37املادة   

 .ختصص يف ميزانية اجلامعة، إعانة مالية للمخرب  :38املادة 
 :تتأتى موارد املخرب مما أييت  :39املادة 

 مسامهات الصندوق الوطين للبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي،  •
 اليت يفوضها مدير اجلامعة، اعتمادات التسيري  •
 نشاطات تقدمي اخلدمات والعقود،  •
 الرباءات واملنشورات، •
 مسامهات املؤسسات الوطنية أو/و الدولية،  •
 .اهلبات والوصااي •

 . تنقسم نفقات املخرب إىل نفقات التجهيز ونفقات التسيري، طبقا للتنظيم املعمول به  :40املادة 
اجلدول التقديري إليرادات خمرب البحث ونفقاته، ويعرضه على جملس املخرب ليصادق يعد مدير املخرب     :41املادة  

 .عليه، مث يرسل إىل إدارة اجلامعة لتوافق عليه
املالية جب   :42املادة   املصلحة  املخرب من طرف  املسيلةمتسك حماسبة  للجامعة امعة  احلسابية  الكتاابت  ، وتبني 

 .رادات املتعلقة بنشاط املخرببكيفية منفصلة عمليات النفقات واإلي
ال ميكن أبي حال من األحوال أن تستعمل املوارد املتأتية عن النشاطات التعاقدية، وتقدمي اخلدمات    :43املادة 

 .اليت يقوم هبا املخرب، لغرض آخر غري حاجات املخرب
 .للجامعةتعد الوسائل املادية للمخرب جزءا من الذمة املالية   :44املادة 

 
 الفصل الثامن: أحكام ختامية 

 يعترب هذا النظام الداخلي ساري املفعول من اتريخ املصادقة عليه من طرف جملس املخرب،   :45املادة   
 امعة تسلم نسخة من هذا النظام الداخلي لكل عضو يف املخرب وترسل نسخة إىل اجلهات املعنية جب   :46املادة  

 . ملسيلةحممد بوضياف اب
ميكن ملدير املخرب أو ثلثي أعضاء جملسه املبادرة ابقرتاح تعديل على النظام الداخلي، ليعرض على    :47املادة  

 .جملس املخرب كلما اقتضت الضرورة ذلك 


