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مذكرة التقدمي
تشلك املؤسسات اجلامعية قطب املعرفة يف اجملاالت الرتابية ،حيث تسامه اجلامعات يف ا إالشعاع
املعريف وتنش يط البحث العلمي خاصة التطبيقي منه واذلي يسامه بشلك مبارش يف خدمة التمنية الرتابية،
وهو ما ينعكس عىل حتسن مؤرشات التمنية البرشية داخل اجلهات5
وانسجاما مع اختيار بالدان للجهوية املتقدمة كإطار للتدبري الرتايب ولبناء الس ياسات العمومية ،نقرتح،
يف مجموعة العداةل الاجامتعية ،عرب هذا املقرتح ،توس يع اخلريطة اجلامعية الوطنية لتغطية اجلهات اليت تضم
جامعات مس تقةل ،وذكل بإحداث جامعتني جديدتني ،جامعة واحدة يف هجة درعة اتفياللت وأخرى تغطي
اجلهات اجلنوبية الثالث (هجة لكممي واد نون ،هجة العيون الساقية امحلراء وهجة ادلاخةل وادي اذلهب) ،يف
انتظار توفر ما يكفي من املؤسسات اجلامعية الإنشاء جامعة يف لك هجة ترابية عىل القل ،كام سيسامه هذا
املقرتح يف ختفيف ضغط التس يري عىل جامعة ابن زهر بأكدير وعىل جامعة موالي اإسامعيل مبكناس اذلين
يس تقبالن س نواي الآالف من الطلبة اجلدد س نواي ويغطيان جمالت جغرافية واسعة5
وعىل هذا الساس ،يروم مقرتح القانون هذا ،من هجة ،نقل املؤسسات اجلامعية املتواجدة جبهة
درعة اتفياللت والتابعة جلامعيت ابن زهر وموالي اإسامعيل اإىل جامعة جديدة يكون مقرها بلراش يدية ويطلق
علهيا امس "جامعة موالي عيل الرشيف" تكرميا لهذه الشخصية التارخيية املركزية يف اترخي املنطقة واترخي
اململكة املغربية ،ومن هجة أخرى ،نقل املؤسسات اجلامعية املتواجدة بجلهات اجلنوبية الثالث اإىل جامعة
حمدثة مبدينة لكممي وتسميهتا جبامعة "الش يخ ماء العينني" بلنظر ملا لهذا العامل من اإشعاع اترخيي يف املنطقة،
كام حييل مقرتح القانون عىل مرسوم لتأطري معلية نقل املؤسسات املعنية اإىل هاتني اجلامعتني وفق برانمج
متدرج يراعي الظروف وا إالكراهات التنظميية عىل أن يمت ذكل داخل أجال حمددة5
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املادة الوىل
تغري عىل النحو التايل مقتضيات الفصل الول من الظهري الرشيف رمق  853.57.1الصادر بتارخي  81شوال
 81( 87..أكتوبر  )8.3.املعترب مبثابة قانون بإحداث اجلامعات ،كام وقع تغيريه وتمتميه:
'الفصل الول – تطبيقا للامدة  555555555555555555 4اجلامعات التالية:
-

جامعة دمحم اخلامس بلربط
5555555555555555555555555
جامعة املوىل سلامين ببين مالل
جامعة موالي عيل الرشيف بلراش يدية
جامعة الش يخ ماء العينني بلكممي5
املادة 2
تنقل مبرسوم ،اإىل جامعة موالي عيل الرشيف بلراش يدية ،مجيع املؤسسات اجلامعية املتواجدة يف

النفوذ الرتايب جلهة درعة اتفياللت5
تنقل مبرسوم ،اإىل جامعة الش يخ ماء العينني بلكممي ،مجيع املؤسسات اجلامعية املتواجدة جبهة لكممي
واد نون وجبهة العيون الساقية امحلراء وجبهة ادلاخةل وادي اذلهب5
يصدر املرسومان املنصوص علهيام يف الفقرتني الوىل والثانية من هذه املادة ،داخل أجل أقصاه س نة
واحدة ،يبتدئ من اترخي صدور هذا القانون يف اجلريدة الرمسية5
3

