
  2020نونبر  7في مراكش، 

  

  الجزيئية  والبيولوجيااللجنة المؤقتة إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياء من 

  

  إلى: 

، جامعة الحسن  والتقنياتالجزيئية،شعبة البيولوجيا، كلية العلوم  والبيولوجياالسيد رئيس الجمعية المغربية للبيوكيمياء 
  الثاني، المحمدية

  

  إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية ةاإلعالن عن تشكيل اللجنة المؤقتالموضوع: 

 

  سيدي الرئيس، 

  

للفصل   - للبيوكيمياء  العاشر  طبقا  المغرية  للجمعية  األساسي  القانون  بحصر    الجزيئية  والبيولوجيا من  المتعلق 
سنوات   ثالثة  في  اإلداري  المجلس  المكتب    وحيثمهمة  سنةأن  استوفى  ترأسونه،    والذي  2014  المنتخب 

 .2017مهامه سنة 
 ية، حذف الموقع اإللكتروني للجمعنظرا النقطاع التواصل بين الجمعية وأعضائها و -
 الجزيئية،  والبيولوجيانزوال عند رغبة األعضاء في إعادة انطالق الجمعية المغرية للبيوكيمياء  -

إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية والتي انبثقت من أعضاء اللجنة المؤقتة    ه تم تشكيلفإن
ويسرنا أن نطلعكم في هذه المراسلة عن أعضائها المسجلون لغاية اليوم علما أنها ال زالت مفتوحة للمزيد من   الجمعية

  األعضاء (الالئحة).

من   المؤقتة  اللجنة  وتتشكل  نشيطين  مؤسسينأعضاء  عامون.أعضاء  وكتاب  سابقون  رؤساء  بينهم  من  تأسيس   ،  نال 
  ال زالوا يدعمون العمل الجمعوي. أساتذة جامعيون وأساتذة متقاعدون ينأغلبية المنخرطاللجنة الموافقة والدعم من 

مع  تنسيقا  ذلك  ويتم  جديد  إداري  مجلس  انتخاب  أجل  من  المقبل  العام  الجمع  تهييئ  في  المؤقتة  اللجنة  مهام  تنحصر 
المنتهية واليته (فترة   بأعضاء الجمعية قصد إنجاح  ) مع ربط االتصال  0172إلى    2014المكتب اإلداري  من جديد 

  .  )2020نونبر  7ل  ع اللجنةاجتما أنظر محضر (  الجمع العام االنتخابي المقبل

إلى االشتغال مع المكتب اإلداري   إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئيةاللجنة المؤقتة  تطمح  
للبيوكيمياء   المغربية  الجمعية  أعضاء  لجميع  القرار  فسيعود  األمر  استعصى  وإن  الحلول  إيجاد  بغية  التفاهم  إطار  في 

  ، كما ينص عليه الفصل الثامن من القانون األساسي. ويبقى الجمع العام سيد القرار  والبيولوجيا الجزيئية

  للصالح العامخدمة داف جمعيتنا، نطمح أن نتعاون جميعا إيمانا منا في نبل أه

  

  و السالم عليكم     

  

  ، إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية اللجنة المؤقتةعن 

  م. بعزيز 
  

  

../  

 



  2020لغاية شهر أكتوبر  إلعادة انطالق الجمعية المغربية للبيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية اللجنة المؤقتةتشكيلة 

  

  المؤسسة  العضوية  اإلسم

عضو مؤسس، رئيس وكاتب عام   األستاذ محمد بعزيز
  سابقا 

  جامعة القاضي عياض، مراكش

  األول، وجدةجامعة محمد   عضو مؤسس وكاتب عام سابقا   األستاذ عبد القادر هكو 

  ن زهر، أكادير ابجامعة   عضو مؤسس، نائب رئيس سابقا   األستاذ محمد أمين السرغيني

  جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء  عضو مؤسس   األستاذ عبد العزيز سوكري

  طنجة  عبد الملك السعدي،جامعة   عضو مؤسس  األستاذ محمد نهيري

  ن زهر، أكادير ابجامعة   عضو مؤسس  األستاذة نجاة أليف

أعضاء ملتحقون في الالئحة   
  المفتوحة

  جامعات مختلفة  أعضاء مؤسسون، أعضاء نشطون

  

  


