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 دمحم بن عبد هللا يجامعة سيد
 فاس

 مجلس الجامعة
 

 نظام انتخاب رؤساء الشعب بمؤسسات  الجامعة 
 : بناء على 
التعلٌم العالً كما تم المتعلق بتنظٌم  09-00بتنفٌذ القانون  9-00-955الظهٌر الشرٌف رقم  -

 له. تعدٌله وتتمٌمه وكذا المراسٌم التنظٌمٌة

فً شأن ( 9553فبراٌر  95) 9193شوال من  99الصادر فً   793-96-2المرسوم رقم  -

 األساسً الخاص بهٌئة األساتذة الباحثٌن بالتعلٌم العالً.النظام 

فً شأن ( 9553 فبراٌر 95) 9193من شوال  99الصادر فً  804-96-2المرسوم رقم  -

 األساسً الخاص بهٌئة األساتذة الباحثٌن بمؤسسات تكوٌن األطر العلٌا.النظام 

فً شأن ( 9555فبراٌر  91) 9195من شوال  28الصادر فً  548-98-2 المرسوم رقم  -

 األساسً الخاص بهٌئة األساتذة الباحثٌن فً الطب والصٌدلة وطب األسنان.النظام 

( بتغٌٌر 4009فبراٌر  95) 9149من ذي القعدة  25الصادر فً   886-00-02المرسوم رقم -
األساسً الخاص بهٌئة األساتذة الباحثٌن فً شأن النظام  793-96-2رقم وتتمٌم المرسوم 

 بالتعلٌم العالً.

( بتغٌٌر 4009فبراٌر  95) 9149من ذي القعدة  25الصادر فً   887-00-02المرسوم رقم -
األساسً الخاص بهٌئة األساتذة الباحثٌن فً شأن النظام  804-96-2وتتمٌم المرسوم رقم 

 بمؤسسات تكوٌن األطر العلٌا,

( 4004ٌونٌو  01) 9141من ربٌع األول  44الصادر فً   2329-01-02المرسوم رقم -
 بتحدٌد تألٌف وسٌر اللجنة العلمٌة للمؤسسة الجامعٌة وكذا كٌفٌات تعٌٌن وانتخاب أعضائها.

من  99الصادر فً  0429439العالً وتكوٌن األطر والبحث العلمً رقم  قرار لوزٌر التعلٌم -
( الخاص بتحدٌد كٌفٌات انتخاب ممثلً أساتذة التعلٌم العالً 4004شتنبر  95)  9141رجب 

 العلمٌة. ةفً حظٌرة اللجن

(  4004َٕٕٚٛ   01)  9141يٍ سثٛغ األٔل  44انظبدس فٙ   24 209   41 44انًشعٕو سلى    -

 رأنٛف يجبنظ انًإعغبد انجبيؼٛخ ٔكٛفٛخ رؼٍٛٛ أٔ اَزخبة أػضبئٓب ٔكزا كٛفٛبد عٛشْب   ثزذذٚذ

 299 انظبدس فٙ  29430 04لشاس  ٔصٚش  انزؼهٛى انؼبنٙ ٔركٍٕٚ األطش ٔانجذش انؼهًٙ سلى   -

 ظ( ثزذذٚذ كٛفٛبد اَزخبة األػضبء انًُزخجٍٛ ثًجبن4004شزُجش  95)  9141يٍ سجت 

 خانًإعغبد انجبيؼٛ

 كما صادق عليه مجلس الجامعة   انُظبو انذاخهٙ انًُٕرجٙ نهًإعغبد -
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  .لمجالس المؤسسات كما صادق عليه مجلس الجامعة النموذجي النظام الداخلي -

 
 فان مجلس جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا   يقرر ما يلي :

 
 نظام انتخاب رؤساء الشعة

 9انًبدح 

 .انًإعغخ يجهظ يٍ ثبلزشاح انجبيؼخ يجهظ يٍ ثمشاس رُشأ انشؼجخ 

 4انًبدح 

 صبَٛب 6 سئٛظ انشؼجخ

 رغٛش انشؼجخ يٍ لجم سئٛظ أٔ سئٛغخ  ٚذػٗ سئٛظ أٔ سئٛغخ  انشؼجخ2

 1انًبدح 

  انًُزًٍٛ نهشؼجخ2انشعًٍٛٛ يٍ ثٍٛ االعبرزح انجبدضٍٛ انشؼجخ ُٚزخت سئٛظ 

 1انًبدح 

نؼبنٙ، ٔػُذ ػذو أعبرزح انزؼهٛى ايٍ ثٍٛ ٚشزشط فٙ انًششذٍٛ نشئبعخ انشؼجخ أٌ ٚكَٕٕا 

  عبرزح انزؼهٛى انؼبنٙ انًغبػذ2ٍٚأ، يٍ ىٔػُذ ػذو رششذٓ  ،زح انًإْهٍٛربرششذٓى، يٍ االع

 1انًبدح 

 يُغمب نهشؼجخسئٛظ انًإعغخ فٙ دبنخ ػذو رششخ أ٘ أعزبر نشغم يُظت سئٛظ نهشؼجخ، ٚؼٍٛ 

 2رُزٓٙ ثفزخ ثبة انزششٛذبدعُخ نًذح  برزح انجبدضٍٛ انًُزًٍٛ نهشؼجخيٍ ثٍٛ األع

 2انًبدح 

أٔ أل٘ انٕفبح  أٔشؼجخ ثغجت االَزمبل  أٔ االعزمبنخ أٔ عذت انضمخ ان سئٛظفٙ دبنخ شغٕس يُظت 

سئٛظ ُظى الزشاع  فٙ انضالصٍٛ ٕٚيب انًٕانٛخ  نزبسٚخ يالدظخ  ْزا انشغٕس الَزخبة عجت أخش ٚ

 ْزا انُض2  فٙ طشح اَزخبة سؤعبء انشؼت انٕاسدح ٔفك يغ  جذٚذ

 

 3انًبدح 

 صالس عُٕاد لبثهخ نهزجذٚذ يشح ٔادذح2ُٚزخت سئٛظ انشؼجخ نًذح  
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 4انًبدح 

 2.01.2328 سلى انًشعٕو يٍ األٔنٗ انًبدح َض ثًٕجت انًإعغخ ثًجهظ ػضٕ سئٛظ انشؼجخ

 رؼٍٛٛ ٔكٛفٛخ انجبيؼٛخ انًإعغبد يجبنظ رأنٛف ثزذذٚذ انخبص ، 04َٕٕٛٚ2002 ثزبسٚخ

 كٛفٛبد عٛشْب2 ٔكزا أػضبئٓب ٔاَزخبة

 05انًبدح 

 ثزبسٚخ 2.01.2329 سلى انًشعٕو نًمزضٛبد طجمب نهًإعغخ انؼهًٛخ ثبنهجُخ ػضٕ سئٛظ انشؼجخ

 كٛفٛبد ٔكزا ،ٔعٛشْب انجبيؼٛخ نهًإعغخ انؼهًٛخ انهجُخ رأنٛف انخبص ثزذذٚذ  2004َٕٕٚٛ  04

اجزًبػبد انهجُخ ئال ػُذيب رذسط ْزِ األخٛشح فٙ  غٛش أَّ ال ٚذضش ٔرؼُٛٛٓى2 أػضبئٓب اَزخبة

 انمضبٚب انخبطخ ثأعبرزح شؼجز2ّ

 صبنضب 6 انٓٛئخ انُبخجخ
 90انًبدح 

 كم شؼجخ يٍ أجم اخزٛبس سئٛغٓب كم األعبرزح انجبدضٍٛ انًشعًٍٛ انًُزًٍٛ ئنٛٓب2  فَٙبخجب  ذٚؼ

 99انًبدح  

ال ٚجٕص أٌ ٚكٌٕ َبخجب  أ٘ يٍ  األعبرزح انًغزفٛذٍٚ يٍ ئجبصح انجذش أٔ اعزكًبل انخجشح أٔ  

رزح بئػبدح انزأْٛم أٔ انزذسٚت انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انغبدعخ يٍ انُظبو األعبعٙ نألع

ح انجبدضٍٛ ٔانمشاس انٕصٚش٘ انخبص ثزطجٛك ْزِ انًبدح ٔأ٘ يٍ األعبرزح  انًغزفٛذٍٚ يٍ  ئجبص

يشع يزٕعطخ أٔ طٕٚهخ األيذ دغت انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم أٔ 

 انزٍٚ رؼشضٕا نؼمٕثخ انمٓمشح يٍ انذسجخ أٔ انذشيبٌ انًإلذ يٍ كم أجشح2  

 ساثؼب 6 يغطشح االَزخبة

 94انًبدح 

 شاح يٍ لزرُظى  اَزخبثبد سؤعبء انشؼت فٙ جًٛغ انذبالد ثمشاس يٍ سئٛظ انجبيؼخ ٔ  ثب 

 انًإعغخ فٙ دبنخ اَزذاة جضئ2ٙ سئٛظ

 91انًبدح 

 .ٕٚيب ثؼششٍٚ االلزشاع ربسٚخ لجم أٚبو ػششح نًذح انًإعغخ سئٛظ  نذٖ انزششٛذبد الئذخ رفزخ

نهُبخجٍٛ  ٔئػالَٓب انزظٕٚذ ٔعبػخ يكبٌ ٔرذذٚذ نهًششذٍٛ انُٓبئٛخ دظش انالئذخ ٔٚزى

 .األلم ػهٗ أٚبو االلزشاع ثضًبَٛخ ربسٚخ لجم ثبنًإعغخ
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 91انًبدح  

 انجبدضٍٛ ػهى األعبرزح  ئنٗ ػطهخ فزشح أٔ ٕٚو ػٛذ ٚظبدف ال أٌ ٚجت انز٘ ربسٚخ االلزشاع  ٚجهغ

 .ثبنًإعغخ انُشش طشٚك ػٍ 

 91انًبدح 

كم اٜجبل انًمشسح فٙ ْزا انُض آجبل كبيهخ ال ٚذغت فٛٓب انٕٛو األٔل ٔال انٕٛو األخٛش 

 ٔرذغت أٚبو األػٛبد كأٚبو ػًم فٙ رمذٚش اٜجبل2 

  92انًبدح  

 2انًإعغخ أٔ يٍ ُٚٛجّنذٖ سئٛظ  رٕدع انزششٛذبد

 93انًبدح  

ئنٗ ػهى انُبخجٍٛ ثٕاعطخ  ّٔيكبَانزظٕٚذ رجهغ انهٕائخ انُٓبئٛخ نهًششذٍٛ ٔكزا صيبٌ 

اإلػالَبد فٙ األيبكٍ انًخظظخ نٓزا انغشع ثبنًإعغخ لجم ربسٚخ ئجشاء االلزشاع ثضًبَٛخ أٚبو 

 ػهٗ األلم2

  94انًبدح 

 ،نجُخ اَزخبثٛخ ٚؼُٛٓب سئٛظ انًإعغخ داخم انًإعغخ شؼتؤعبء انسرششف ػهٗ ػًهٛخ اَزخبة  

 فٙ انًإعغخ2 يٍ غٛش انًششذٍٛ األطغش عُب ٔاألكجش  ٍانشعًٛ ٍٛانجبدض ٍٚيٍ األعزبررزكٌٕ 

 ؼضٕ األكجش عُب2ٔرغُذ سئبعخ انهجُخ نه

 95انًبدح 

 رزٕنٗ ْزِ انهجُخ انمٛبو ثًب ٚه6ٙ

 2اإلششاف انؼبو ػهٗ ػًهٛخ انزظٕٚذ 

  يغبء دٌٔ  1ئنٗ انغبػخ طجبدب  5انغبػخ  يٍيكزت انزظٕٚذ ٔاعزمجبل انًظٕرٍٛ فزخ

  2َمطبعا

  ٍ2نٕائخ انُبخجٍٛ انزٙ رمذيٓب اإلداسحانزأكذ ي   

 ٍٛ2انزأكذ يٍ ْٕٚخ انًظٕرٍٛ ٔيٍ رٕلٛؼٓى ػهٗ الئذخ انًظٕر  

  2رًكٍٛ انًظٕرٍٛ يٍ أٔساق ٔأغهفخ انزظٕٚذ 

  2اإلششاف ػهٗ طُذٔق االلزشاع 

 2اخززبو انزظٕٚذ  
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 2فشص األطٕاد 

 خالل  أٔ انُبخجٌٕيالدظخ ٚجذٚٓب انًششذٌٕ ٔ رذٍٔٚ أ٘  اإلجشائٛخانًغبئم فٙ  ذانج

 فزشح االلزشاع2

 2اإلػالٌ ػٍ انُزبئج 

 40انًبدح 

ٔثبنذضٕس انشخظٙ ئنٗ يكزت انزظٕٚذ،  ،عًٙ انغش٘ٚكٌٕ انزظٕٚذ ثباللزشاع األدبد٘ اإل

 ٔال ٚمجم انزظٕٚذ ثبنٕكبنخ أٔ ثبنجشٚذ2

 49انًبدح 

ٚزى فشص األطٕاد ٔاإلػالٌ ػٍ انُزبئج يجبششح ثؼذ اخززبو ػًهٛخ انزظٕٚذ ٔدٌٔ اَمطبع 

 ثذضٕس يًضهٙ انًششذٍٛ 

 44انًبدح 

 ال رذزغت األٔساق انجٛضبء ٔانًهغبح يٍ ثٍٛ األطٕاد انًؼجش ػُٓب2 

 41انًبدح 

 2كجش ػذد يٍ األطٕاد انًؼجش ػُٓبأيُزخجب انًششخ انز٘ دظم ػهٗ  ٚؼذ 

 41 انًبدح

 ئرا دظم يششذبٌ ػهٗ َفظ ػذد األطٕاد ٚؼهٍ ػٍ انًششخ انًُزخت ػٍ طشٚك انمشػخ2 

 41انًبدح  

 2رضًٍ انُزبئج فٙ يذضش سعًٙ يٍ ػذح َغخ  رجؼش َغخخ أطهٛخ يُٓب نشئبعخ انجبيؼخ 

 42انًبدح 

عبػخ  14ٚجت أٌ رمذو فٙ أجم ألظبِ ، ثخظٕص ػًهٛخ االَزخبة ٔجٕد طؼٌٕ خفٙ دبن

فٛٓب، أيبو نجُخ يُجضمخ ػٍ يجهظ  ذػالٌ انُزبئج2 ٔرؼشع ْزِ انطؼٌٕ لظذ انجئيفزٕدخ ثؼذ 

لظبِ أعجٕػٍٛ يٍ ربسٚخ االلزشاع2  ٔ ًٚكٍ نٓزِ انهجُخ ػُذ االلزضبء أانًإعغخ فٙ أجم 

 2االَزخبةششاف ػهٗ ػًهٛخ ػضبء نجُخ اإلاالعزًبع أل
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 اَزٓبء يٓبو انشئٛظ خبيغب 6
 43انًبدح 

انز٘ ٚشغت فٙ انزخهٙ ػٍ يٓبيّ االَزذاثٛخ طهت اعزمبنزّ االخزٛبسٚخ ئنٗ انشؼجخ ٕٚجّ سئٛظ 

 ال ٚجٕص نّ انزششخفٙ ْزِ انذبنخ ٔسئٛظ انًإعغخ انز٘ ٚخجش فٕسا سئٛظ انجبيؼخ ثزنك2 

 2الدمخنهٕالٚخ ان

 44انًبدح

رُظى االَزخبثبد الخزٛبس سئٛظ انشؼجخ انجذٚذ فٙ أجم ال ٚضٚذ ػهٗ صالصٍٛ ٕٚيب يٍ ربسٚخ لجٕل 

 االعزمبنخ يٍ لجم سئٛظ انجبيؼخ2 

 45انًبدح 

 2شؼجخ جذٚذ نهئنٗ دٍٛ اَزخبة سئٛظ  ًٓبيّيًبسعب نٚظم سئٛظ انشؼجخ انًغزمٛم  

 10انًبدح 

ئرا نى ٚظذس لجٕل طشٚخ نالعزمبنخ يٍ لجم سئٛظ انجبيؼخ فٙ أجم صالصٍٛ ٕٚيب يٍ رٕطهّ  

ثبنطهت ٚظجخ سئٛظ انشؼجخ يغزمٛال ثذكى انمبٌَٕ ثؼذ يشٔس خًغخ ػشش ٕٚيب يٍ ربسٚخ  رجذٚذ 

 ثمٕح انمب2ٌَٕ طهت االعزمبنخ

 19انًبدح 

 اإلداس٘ 2  نغهىا رٕجّ جًٛغ انطهجبد  انغبثمخ ػجش 

 14انًبدح 

 90انشؼجخ يٍ لجم انجًغ انؼبو نهشؼجخ انز٘ ٚجزًغ ٔجٕثب فٙ أجم  ذت انضمخ يٍ سئٛظًٚكٍ ع

فٙ شكم  -ٔاٌ الزضٗ انذبل نشئٛظ انًإعغخ -أٚبو يٍ ربسٚخ رمذٚى طهت ٕٚجّ نشئٛغٓب 

 ػشٚضخ ٕٚلغ ػهٛٓب أكضش يٍ َظف أعبرزح انشؼجخ انجبدضٍٛ انشع2ًٍٛٛ

 

 31انًبدح 

أعبرزح انشؼجخ انجبدضٍٛ َظف ػذد ئرا ٔافك ػهّٛ أكضش يٍ ئال  َبفزاٚظجخ طهت عذت انضمخ  ال

شئٛظ انشؼجخ انًمبل ٔال ٚجٕص ن 2ٚؼمذ نٓزا انغشع جًغ ػبو خالل 2 ٔٚزى ارخبر انمشاسانشعًٍٛٛ

 2هٕالٚخ انالدمخنأٌ ٚزششخ 

 13انًبدح 

ذ يشٔس عُخ ػهٗ األلم يٍ ربسٚخ ال ًٚكٍ رمذٚى طهت نغذت انضمخ يٍ سئٛظ انشؼجخ ئال ثؼ 

 اَزخبث2ّ  

 11انًبدح 

 يذضش جهغخ رذأل عذت انضمخ ئنٗ سئٛظ انًإعغخ انز٘ ٚشعهّ ثذٔسِ نشئٛظ انجبيؼخ2  ٕٚجّ

 

 

 
 2102دجنبر  22  عليه مجلس الجامعة يومصادق 


