الـممـلـكـة الـمـغـربـيـة
وزارة ال ـتـع ـم ـيــروإعـداد الـتـراب الـوطـنـي

السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته و رمصان كرمي،
الس يد رئيس جامعة محمد اخلامس،
الس يدة مديرة معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة،
الس يد مدير املدرسة احملمدية للمهندسني،
الس يد مدير املدرسة احلسنية ل ألشغال العمومية ،
الس يد مدير املدرسة الوطنية العليا للمعادن،
الس يد مدير املعهد الوطين للهتيئة والتعمري،
الس يد مدير املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية،
الس يدات والسادة املدراء ورؤساء املصاحل املركزية.
س يدايت ،ساديت.
انه لرشف كبري يل أأن أأرحب بمك مبقر املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية ،يف
هذا اليوم املبارك ،لرتؤس مراس مي حفل توقيع اتفاقية رشاكة بني جامعة محمد
اخلامس ابلرابط ومعهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة واملدرسة احملمدية للمهندسني
واملدرسة احلسنية ل ألشغال العمومية واملدرسة الوطنية العليا للمعادن واملعهد الوطين
للهتيئة والتعمري واملدرسة الوطنية للهندسة املعامرية.
وتندرج هذه االتفاقية ،يف اطار تنفيذ التوجهيات امللكية السامية لصاحب
اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا و أأيده ،املتضمنة ابخلطاب املليك السايم
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والشعب ،وخاصة الشق التعلق ابلرتبية والتكوين وكذا املبادئ املعمتدة يف امليثاق
الوطين للرتبية والتكوين.
حرضات الس يدات و السادة.
هتدف هذه االتفاقية اىل تعزيز عالقات التعاون والرشاكة بني ا ألطراف
وتبادل اخلربات يف خمتلف التخصصات املعرفية وتشجيع الابتاكر والانفتاح عىل
احمليط السوس يو-همين ومواكبة متطلباته وذكل يف اجملاالت ذات الاهامتم املشرتك
بني اجلامعة و املعاهد واملدارس املشار الهيا أأعاله ،وخاصة يف ميادين التعلمي و
التكوين والتكوين املس متر و البحث العلمي والتقين يف جماالت الهندسة املعامرية
والرتاث والتعمري وهندسة املناظر والهندسة املدنية والقروية احلرضية والبيئة والطاقة
واجليولوجيا واملعادن وامليادين املرتبطة هبا.
كام أأهنا متتد ملدة ثالث س نوات ،تبتدئ مبارشة بعد التوقيع علهيا من طرفمك،
مع اماكنية جتديدها بصفة تلقائية ،ملدة اضافية مماثةل ،وذكل بعد تقيمي حصيةل
تنفيذها من طرف ا ألطراف بناء عىل تقرير جلنة التتبع احملدثة لهذا الغرض.
حرضات الس يدات و السادة.
أأدعومك الآن لاللتحاق ابملنصة للتوقيع عىل هذه االتفاقية ،داعيا هللا عز و جل
أأن يوفقنا مجيعا لتحقيق ا ألهداف املسطرة فهيا ،للهنوض ابلتعلمي والتكوين والبحث
العلمي والريق مباجاالت الاهامتم املشرتك بني اجلامعة و املعاهد واملدارس املعنية
وامليادين املرتبطة هبا.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

