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 1.75.398  بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون  مقترح قانون 

  يتعلق بإحداث الجامعات

وتحقيق  مدخال أساسيا لتطوير إمكانات الدولة املغربية    واالبتكاريشكل البحث العلمي  

حقيقي  اقتصادي  يجعله    ، إقالع  للمملكة    يحظىما  العمومية  السياسات  في  خاص  باهتمام 

املستدامةو  التنموية  تطوير  ،  اإلستراتيجيات  في  الحيوية  ملكانته    االقتصادية القدرات  نظرا 

 والثقافية والبيئية.  واالجتماعية

  مستقبال بالنهوض  ى مشتال خصبا لتخريج الكفاءات التي تعن  وتعتبر الجامعة املغربية 

إلنتاج  ،  الترابيبمجالها   بوابة  تعتبر  املشاريع    املعرفة إذ  وتنزيل  بإعداد  الكفيلة  واألطر 

 . وجهات اململكة اإلستراتيجية الهيكلية على امتداد أقاليم 

الجامعات   وجهوية  العالي  التعليم  بالمركزية  الجهوية  مشروع  تنزيل  ربط  إطار  وفي 

في تخصصاتها ومسالكها    تستجيبعة  لجامماسة  جهة درعة تافياللت في حاجة  املغربية، فإن  

ثروات  ل من  الجهة  به  تزخر  ما  تعكس  حتى  وطني،  ببعد  الترابية  و خصوصياتها  ثقافية  بشرية 

إشعاع استحضار  مع  اإلفريقيوطبيعية،  العمق  على  وانفتاحها  العلوم    ،ها  ملسالك  باإلضافة 

 واإلنسانية املتعددة. االجتماعية

األخير  وألن  الجهوي  بالتقطيع  مستحدثة  جهة  تافياللت  ودواعي    فإن  درعة  شروط 

من  الجهة  ل ما تعرفه  ظملحة في  تعتبر أولوية    حيث  إحداث جامعة بهذه الجهة متوفرة بقوة،

الباك   االنقطاعإشكاليات   بعد  الدراسة  الطالبات لوريااعن  صفوف  يضطر والطلبة  في  كما   ،  

منهم ت  العديد  ملسافات  التنقل  إلى  إلى  الكيلومترات  صل  وفاس،  مل   للوصول مئات  مكناس  دن 

يزيد من حجم معاناة األسر الفقيرة    مما  ،وأكادير ومراكش من أجل متابعة تعليمهم الجامعي

 .أبنائهم تمدرسواملعوزة مع نفقات 

وتتميم   بتغيير  قانون  بمقترح  واملعاصرة  األصالة  فريق  يتقدم  اإلطار  هذا  أحكام وفي 

 .املتعلق بإحداث الجامعات 1.75.398هير الشريف بمثابة قانون رقم ظال



 1.75.398  بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون  مقترح قانون 

  يتعلق بإحداث الجامعات

 

األول  مقتضيات    تغيير  رقم  الفصل  الشريف  الظهير  بتاريخ    1.75.398من    10الصادر 

الجامعات  ( 1975أكتوبر    16)  1395شوال   بإحداث  يتعلق  قانون  تغييره  بمثابة  وقع  كما   ،

 وتتميمه : 

 تحدث الجامعات التالي بيانها:......  01.00من القانون رقم  4بيقا للمادة تط
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 . يحدد مقرها وتسميتها بمرسوم تافياللت-بجهة درعة جامعة-


