الخميس 25 ،يناير 2018

حفل تخرج الفوج الثاني والثالثون للطلبة املهندسين املعماريين
تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،نظمت املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
بالرباط ،يومه الخميس  25يناير  2018بمقرها الكائن بمدينة العرفان بالرباط ،حفل تخرج الفوج الثاني والثالثون من
الطلبة املهندسين املعماريين.
وترأس هذا الحفل ،كل من السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة والسيد عبد األحد الفاس ي الفهري ،وزير إعداد
التراب الوطني والتعمير واالسكان وسياسة املدينة ،والسيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي والسيدة فاطنة الكحيل ،كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واالسكان وسياسة
املدينة املكلفة باإلسكان والسيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي .كما حضر فعاليات هذا اليوم مجموعة من الفاعلين العموميين وممثلو الهيئات املهنية واملنتخبة
إلى جانب أطر وموظفي الوزارة ،عالوة على هيئة التدريس والتأطير االداري باملؤسسة ومجلس طلبة املدرسة الوطنية
للهندسة املعمارية وأسر املتخرجين وبعض خريجي املدرسة السابقين.
ويعتبر هذا الحفل تتويجا للمسار الدراس ي للطلبة الخريجين ،وذلك بالنظر ملا اكتسبوه من مدارك ومعارف في ميدان
الهندسة املعمارية ،مما سيأهلهم المحالة إلى خوض تجربة العمل سواء في القطاع الخاص أو العام .كما يمثل هذا اللقاء
مناسبة لتذكير هؤالء الخريجين بضرورة بدل الجهود تلو الجهود سواء في أعمالهم االدارية أو التقنية حتى يسهموا إلى جانب
رفقائهم في باقي التخصصات في تنمية بلدهم وخدمة قضايا املواطنين.
وتزامن هذا االحتفاء ،مع الذكرى السابعة والثالثين إلحداث املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية للرباط ،باعتبارها
املؤسسة األم للجيل الجديد من املدارس الوطنية للهندسة املعمارية التي أحدثتها الوزارة بكل من مراكش وتطوان وفاس
وأكادير.
وخالل هذا الحفل ،تم تسليم شواهد التخرج على  170طالبة وطالب في الهندسة املعمارية من فوج سنة  ،2017لينضافوا
إلى 2000مهندس معماري تخرجوا من هذه املدرسة منذ انشائها.
وعلى هامش هذا الحفل ،تم عرض ،مجموعة من مشاريع التخرج التي أنجزها هؤالء الخريجون وذلك ملالمسة املواضيع
التي تم االشتغال عليها برسم نهاية التخرج ،وإبراز قدرات هؤالء الطلبة الخريجين على مستوى االبداع الهندس ي.

