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مشاركة المدرسة في الطبعة السادسة 

والعشرين لليوم الوطني لإلرشاد 

 الزراعي 
السادسة الطبعة شاركت المدرسة في  -

والعشرين لليوم الوطني لإلرشاد الزراعي، 

تحت شعار "شجرة واحدة لكل مواطن" الذي 

بكلية  9102انعقد في الثاني من أكتوبر 

 .سعد دحلبالزراعة و البيطرة بجامعة 

  زيارة فريق القناة التلفزيونية األرضية
، 9191-  9102مناسبة الدخول الجامعي    

قام فريق جامعة التتتكتويتن التمتتتواةتل لتقتنتاة 
التلفزيون الوطنية، بإعداد ريبورتتا  مةتور 
حول افتتاح تختةتج جتديتد يتتتعتلتق بتإعتادة 

 RENC)استخدام التمتيتاي  تيتر التتتقتلتيتديتة  
 لفائدة طلبة تكوين الطور الثاني بالمدرسة.  

 

 لقاءات مع الصحافة 
م. ك.  ، البروفيسوو  9182أكتوبر  81يوم  -

، حصة في  حاب الواواةو وة، الو و وا  ميهـوبي

 األ ضية.

م. ، الوبوروفويوسوو  9182نووفوروبور  81يوم  -

 ، إذاعة جاة ة التكوين الرتواصل.مـدي

مجدجدو  ، األسوتواذ  9182نوفربر  81يوم  -

، إذاعوة جواةو وة الوتوكوويون  عولمجي وجونجيجا

 الرتواصل.

ججودار  ، الوككوتوو  9182نوفربور  81يوم  -

، حصة في  حاب الااة ة، ال  وا  هالل ذهبية

 األ ضية.

 يوم إعالمي لنادي المدرسة
أكوتووبور  98بالرك سة  يوم  HEC نظم نادي

 ، يووووم إعوووتةوووي  ووو ووو  عووو ووووا 9182

"WELCOME GA3"   ةن أجل الوتو وريو

 .برهام وأهكاف ال ادي

تقييم خارجي لملف القبول األولي 

   العتماد دبلوم مهندس المدرسة
كازء ةن ةشروع الشبكات الرختلطة للروكا     

وةن أجل  طوير جوود  الوتو ولويوم و و وزيوز  وهواد  

ةه ك  دولة ،  تشرف الرك سة باستضافة خوبوراء 

إلجراء   ييم خا جي وف ًا لرو وايويور نوظوام ضوروا  

 EUR-ACE وفووا الووروورجوو  الووخووا   الوواووود 

-EURالعتراد الوروك سوة الوتوسورويوة  األو وبويوة 

ACE  9191لس ة. 
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 دار المقاوالتية
 

، اجوتورواع لولواو وة 9182أكتوبور  81ع ك يوم  

الت ييم الكاخلية الختيا  طالو  يورواول الوروك سوة 

لوولوورووشووا كووة فووي الووبوورنوواةوو  األةووريووكووي جووا ووز  

 ""Hult-Prizeعلى ضوء هذه الر ابلة احوتول، 

 . الرر بة األولىناوف عبد الرؤوف  الطال 

 

 منتدى الطالب و المؤسسات 
 

، 9182نووفوروبور  11 هكت الوروك سوة يووم   

ال سخة الاانية ةن ة تكى الطال  و الرؤسسوات، 

حيث  م  خصيص ةسواحوات عورك لوكول ةون 

الرؤسسات الرشا كة للوتو وريو  بورو وتواوا وهوا و 

كرا سهر إطا ات و ةرالوي   ةهاةها لكى الطلبة.

الشركات على   كيم   وضي ات و ةفاهيم حول 

 الخطوات التزةة إلنشاء  ركة.     

عرف هذا الر تكى أيضا ة اضرات، و   تيون 

عرل  وم  و وشويوطوهوا ةون طورف ةو وتورفويون و 

 ر و ت حوول  ،ةختصين في الروا د البشرية

السويور  الوذا ويوة و وروط أحوكوام      يات كوتوابوة

 الر ابلة .

  

 اتفاقيات شراكة
 

عولووى هوواةووا فو ووالوويووات ةوو وتووكى الووطووالوو  و    

الرؤسسات الر ظم بالرك سة،  م  وقي  ا فاقيوتوي 

 ة :   راكة
 

الووووووكوووووالوووووة الووووووطووووو ووووويوووووة لووووولوووووسوووووكود  -

 ). (ANBTوالت ويتت
 

 (.( CEAال ادي االقتصادي الازا ري  -

  المحاضرات الموضوعية
 

  9182الوخواةوو نووفوروبور   يوم ة اضر  أل ي 

حول االستغتل اليوةي لورو وطوة  صوفويوة ةويواه 

الب ر بفوكة ةن طرف الركير التو و وي لورو وطوة 

 لفا ك  طلبة .خطيب محمد، ةياه  يباز  السيك 

 الس ة الاالاة بالرك سة. التكوين

 السيد محمد خطيب 
 

 مشاركة األساتذة بالتظاهرات العلمية 
 

كازء ةن عرل ةشروع الب ث، الوتوكوويون و     

مصجطجفج  خكةة الرؤسسوات، قوام الوبوروفويوسوو  

بووزيوا   عوولوروويووة إلووى الوروو ووهووك  كجمججال مجيججهججوبجي

(، ابوتوكاء ICAMالكاثوليكي للف و  والو ورف  

 فرنسا. 9182أكتوبر  98إلى  81ةن 

 بلواكلي بشير -

زيا   علرية إلى الروؤ ورور الوفورنسوي السوابو      

إلوى  91للرسوبيّات، في الفتر  الررتك  ةن  عشر

 بفرنسا. 9182أكتوبر  91

في إطا  الرلت ى الكولي حول جود  واستخوكام  - 

الروا د الرا ية في وسط و ور  إفوريو ويوا  و و  

ع وا  اآلثا  على ال ظم اإليكولوجيوة والصو وة، 

، ةو واضور   واةولوة البروفيسور محمد مجديقكم 

حول ةوضوع "الاود  و كرية الرووا د الوروا ويوة 

في ال الم وإفوريو ويوا"، و كوا  ذالول فوي الوفوتور  

 .9182أكتوبر  91إلى  98الررتك  ةن 

  البروفيسور محمد مدي

 

 تنقل طلبة الدكتوراه للتكوين بالخارج
 

: دو    ك يبويوة ةوتو وكةوة فوي شاكالي يوسف  - 

 91الر هك الكاثوليكي في نانو  ، فورنسوا ، ةون 

 .9182نوفربر  92سبتربر إلى 

: دو    وك يوبويوة ةوتو وكةوة فوي زابار ناريمجا   -

ة هك الب ر األو وبي للااة ة ، في الوفوتور  ةون 

فوي بوريسو   9182ديسربر  28أكتوبر إلى  91

 فرنسا.

: دو    ك يبويوة ةوتو وكةوة فوي بوعبدلي سناء-

ةوو ووهووك الووبوو وووج لوولوو وورووايووة الوواوويووولوووجوويووة 

الورواولوو الو ووةوي اإليوطوالوي  -الهيك ولوجية 

ديسوروبور  91أكوتووبور إلوى  99للب وج ، ةن 

  . إيطاليا -في  وةا  9182


