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 بالغ صحافي
 

 

 السيد اعمارة يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الحسنية لألشغال العمومية

 

بمقر  2017 ماي 29، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم ترأس السيد عبد القادر اعمارة

صيلة حالوقوف على  من أجلالوزارة، اجتماع مجلس إدارة المدرسة الحسنية لألشغال العمومية، 

 .2017واالطالع على البرنامج المتوقع، وكذا ميزانية المدرسة برسم سنة  2016أنشطة سنة 

نية رسة الحسالمد أشغال اجتماع مجلس اإلدارة، مذكرا بأهمية الدور الذي تلعبه وقد افتتح السيد اعمارة

يب تستج ةعاليبكفاءات كمؤسسة للتعليم العالي تسهر على تكوين مهندسين لألشغال العمومية 

كما شدد على ضرورة  .في ما يهم مختلف تخصصات الهندسة ،ببالدنا حتياجات سوق الشغلال

 .2025فق أسة المرتبطة بإعادة التموقع والتطوير االستراتيجي للمدرسة في االطالق العاجل للدرا

، 2017 وكذا توقعات سنة 2016وقد اطلع مجلس اإلدارة أثناء هذه الجلسة على حصيلة أنشطة سنة 

عمومية ال الوذلك من خالل العرض الذي قدمه السيد عز الدين إسماعيل، مدير المدرسة الحسنية لألشغ

وى لى مستعحيث تمحورت النقاشات عقب ذلك على استراتيجية التطوير التي يجب اعتمادها بالنيابة، 

لبنيات اظاهر ، فضال عن مالعلمي التكوين األساسي، التكوين المستمر والبحث للمدرسة:المهام الثالث 

 المدرسة. داخلالتحتية لالستقبال والحياة 

راسة ذه الده تتبعإلى  تهدفوفي هذا الصدد، أعطى السيد الوزير تعليماته من أجل إحداث لجنة قيادة 

 أقرب اآلجال.  والمصادقة على االختيارات االستراتيجية وكذا إنجاز الدراسة في

سن حوير وتطمن أجل مواكبة وقد اختتم المجلس اجتماعه بالمصادقة على القرارات التي تم اتخاذها 
 :أساسا ، والتي تشملالمنوطة بهامهام التنفيذ مل المدرسة في سبيل ع
 

 التي تضم برنامج االستثمارات؛ 2017المصادقة على ميزانية  -

ندسة ه المدنية، في مجاالت الهندسةبالمدرسة  الدكتوراه الموافقة على اقتراح إحداث مركز لدراسات -
 .المياتاإلع هندسةو علوم اإلعالم الجغرافي ،األرصاد الجوية ،الهندسة الكهربائية، المياه والبيئة


