جامعة عبد المالك السعدي
الرئاسة

مشروع النظام الداخلي
للجنة البحث العلمي والتعاون
بجامعة عبد المالك السعدي
تنبثق عن مجلس الجامعة لجنة البحث العلمي والتعاون حسب ماا تانع عل ال الماا ة
 29ماان مشااعو النظاااا الا اللي لمجلااس الجامعااة المهااا ق عل اال بتاااع  31مااا
.2003
الفصل األول
التكوين
المادة  : 1ح النظاا ال اللي للجامعة ،والس ما الموا 14و15و 16تأل ف اللجنة
وك ف ة س عها والت اع أعضائها.
المااااادة  : 2عتبااااع منساااا و لجااااان البحااااث العلمااااي والتعاااااون بالمؤسسااااات أعضااااا
استشاع ن ائما ن فاي اللجناة حتا حهاا التنسا ق با ن أعمااا هاتال اللجناة واللجان
المماثلة للمؤسسات.
المااادة  : 3مكاان لمنسااق اللجنااة أو لااعئ س الجامعااة أن ا عو كااا شاالع لحضااوع
أعماا اللجنة في ن ط مح ة بهفة استشاع ة .
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الفصل الثاني
األهداف والمهام
المادة  : 4باإلضافة إل المهاا المنهوع عل ها في النظاا ال اللي للجامعة ،تناط
بهذه اللجنة المهمة األساس ة اآلت ة:
 اقتااعا االسااتعات ج ة العامااة للجامعااة فااي مجاااا البحااث العلمااي والتعاااون علامجلس الجامعة.
وتتعجا هاتل المهمة ف ما لي:
 .1تشج ع وتنظ ا أنشطة البحث العلمي بالجامعة ومنها وا البحث العلماي ووضاع
بعنامج سنو لهاتل األنشطة.
 .2نشع ت ع ع سنو حوا أعماا اللجنة.
 .3تتبااع مشاااع ع البحااث الم مااة فااي إطاااع البااعامج الوطن ااة أو فااي إطاااع التعاااون
ال ولي.
 .4عاسة مشاع ع اتفاق ات التعاون وتفع ا االتفاق ات المبعمة.
 .5العما عل إعا ة ه كلة البحث العلمي بالجامعة وتعش الطاقات واالمكانات.
 .6وضع المعا ع ل عا األنشطة العلم ة و عا مجموعات البحث ووح ات التكاو ن
والبحث.
 .7تكو ن فع ق جامعي في م ان لبعة المشاع ع العلم ة.
 .8إع ا معا ع التأه ا الجامعي.
 .9ت ا اتفاق ة التعاون والشعاكة با ن الجامعاة والجهاات األلاعم المهتماة بالبحاث
العلمي الا المغعب ولاعجل.
 .10عا البحث والتنم ة وتشج ع تكو ن المحاضن ،أعماا اللبعة ،والبعا ات.

2

الفصل الثالث
نظام االجتماعات والمداوالت
المااادة  : 5تجتمااع اللجنااة لمااس مااعات فااي الساانة فااي الساانة الجامع ااة وكلمااا عاات
الضعوعة إل ذلك وب عوة مكتوبة من منس ها.
المادة : 6تست ع اللجنة أسبوعا عل األقا قبا تاع االجتما و شااع فاي االسات عا
إل موع االجتما ومكانل وكذا ج وا األعماا معف اا بالوثاائق التاي ستلضاع للمناقشاة
إذا أمكن ذلك.
المادة  : 7تت اوا اللجناة بك ف اة هاح حة بحضاوع نهاف أعضاائها علا األقاا وإذا لاا
توفع النهاب ،مكن ع اجتما ثاان بعا  48سااعة ون اعتبااع شاعط النهااب بعا
توج ل عوة مكتوبة لجم ع األعضا .
المادة  : 8الحضوع في االجتماعات ضعوع .
المادة  : 9تلتاع اللجنة منس ا وم ععا لها في أوا اجتماعها.
المادة  : 10سهع المنسق عل عئاسة وتس ع الجلسات .
المادة : 11في حالة م اولة اللجنة في إح م ن ط التي تها مباشعة أحا أعضاائها أو أحا
الم عو ن من طعف اللجنة ،نسحب هذا األل ع عن الت اوا والحسا في هذه الن طة .
المادة  : 12تتلذ التوه ات بالتعاضي أو باألغلب ة .
المادة  : 13في آلع االجتما ذكع المنسق بالتوه ات المتلذة.
المااادة  : 14وجاال محضااع االجتمااا  ،موقعاا ماان طااعف المنسااق ،إلا عئ ا س الجامعااة
الا أسبو من انع ا االجتما و وجل إل جم ع أعضاا اللجناة وكاذا أعضاا مجلاس
الجامعة قه اإلطال .
المادة  : 15ف كا عضو في اللجنة هفة العضو ة إذا :
 ف هفة العضو ة في مجلس الجامعة. ق ا است التل من اللجنة -تغ ب ثالث معات عن اجتماعات اللجنة ب ون عذع
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الفصل الرابع
أحكام عامة
المااادة  : 16ا لا هااذا النظاااا الا اللي ح ااب التنف ااذ بمجااع المهااا قة عل اال ماان طاعف
مجلس الجامعة.
المادة  : 17مكن إ لاا تع الت عل بعض بنو هذا النظااا الا اللي بمواف اة األغلب اة
المطل ة ألعضائل الا اجتما استثنائي ملهع لاذلك وعفعهاا لمجلاس الجامعاة قها
المها قة.
المادة  : 18هو ق عل هذا النظاا ال اللي من طعف اللجنة وا ………………
هو ق عل ل من طعف مجلس الجامعة وا  15أكتوبع 2003
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