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 تنصيب مدير المدرسة الجديد

 

، تم  تميميميم  0707جويلية  70بتاريخ    
عملمر ر   حبوش عبد الحميييد الدكتور 

الممممةممممدر ممممة 
الممممو مممم مممميممممة 

 ريالمميمملمميمما لمم
ممممم   مممم مممم  

وزارة 
التيلي  اليالي 
والممممم ممممم ممممم  
الممميممملمممةمممي ، 
لميم م  مم مم  
ال روفميمرمور 

 .مصطفى كمال ميهوبي

   الجمعيات العامة
ت  إنشاء لج ة مم ملميمة لمةمتمابميمة  ميمر    

فمي إ مار إتمةما   الم ميمدايموجميمةاألنشطة 
مع احمتمرا   0707/0702الر ة الجاميية 

 . ال روتوكول الص ي

 مناقشة أطروحات نهاية الدراسة

      

و ثةاني   مالم  ما   ما  بمةم ما شمة  ترية    
( و MFE  روحما  نميمايمة المدرا مة  

الةا تر خالل شيري   تة ر و  كمتموبمر 
0707 . 

 استئناف النشاطات البيداغوجية

 بالمدرسة 

ب اءا عملمر تميملميمةما  وزارة المتميملميم     
 00اليالي و ال    الميملمةمي، شميمد يمو  

، الت اق الطملم مة تمدريمجميما 0707  تة ر 
لةزاولة ال شا ا  التيليةية حضوريا فمي 

 دفيا .  

 

 مناقشة رسالة الدكتوراه 

،  ما  المطمالم   0707  تةم مر  00في   
بة ا شة ر الة الدكتوراه حول  بلمقر أحمد

ممموعممود، سدرا ممة عممدديممة لمملممرمملممو  
المم ممراري لرممد الممجمماأبمميممة تمم مم  تمم ثمميممر 

 الظروف الة اخيةس.

،  ما  األ متماأ  0707 كمتموبمر  00في    
بممةمم مما شممة ر ممالممة  مصييطييفييي بييو ييليييييفيية

الدكتوراه حول موعود: سال  اء المةم ملمي 
واإل ليةي لة   يا  الشدة والةدة والتمردد: 
ا ت اد ا إلمر ثم ما  المةمنميما  نم مو المد مة 
والةتانة فمي المةم مطمنمة المو مطمر، شمةمال 

 الجزائرس.

       أبواب مفتوحة على المدرسة

نممظممرا لمم ممالممة الممطمموار  الصمم مميممة،      
نممظممةمم  الممةممدر ممة  يمما  ممم ممتمموحممة عمملممر 
الةدر ة الو  ية لملمري عم  بميمد  عم مر 
اإلنترن ( لصالح حاملي شيادة ال كالوريا 

الممجممدد ،  صممد الممتمميممريمم  بممةمم ممتمملمم   
الت صصا  و التكوي ا  الةوجودة عملمر 

 .مرتوى الةدر ة و شرو  االلت اق بيا

  

 اتفاقيات شراكة   

في إ ار الت ادل اليلةي والتك مولموجمي    
والثنافي بميم  المجمامميما  والمةم  مرما  
ال  ثية ،  ام  الةدر ة بإبرا  اتم ما ميما  
شراكة  مع جامميمة الشميمخ  نمتما ديمو فمي 

، والمرمر   0707 كتوبر  01داكار يو  
ممم  همماله االتمم مما مميممة هممو تمم ممديممد إ ممار 

و المةمدر مة اإلجراءا  الةشمتمركمة بميم  
المتمي تمةميم  إلمر  جامية الشيخ  نتما ديمو 

تيزيز الت ادل اليلةي والتيليمةمي ،  يضما 
ت ادل األش اص وال  را  واألنشطة في 
الةجاال  الةتيلنة بالتيلي  اليالي وال  م  

 اليلةي.

 

 مشاركة األساتذة بالتظاهرات العلمية
 

 د. عمار عبد الهادي

الةوعود: ست ديما  المةميماه فمي الميمالم  
اإل ممالمممي بمميمم  إمممكممانمميمما  المم مماعممر 

 -وا تشراف الةرتن  س، م تدى الةشمكماة 
 .Google Meetعلر  4ندوة # 

ندوة عبر اإلنترنت حول ضمان 
الجودة في المؤسسات الجامعية في 

 الجزائر، تحديات و أفاق 

      

+ المالي  Erasmusفي إ ار مشرود    
ييدف إلر عةان الجودة في الةم  مرما  
الجاميية في الجزائر ، تم  عمنمد مم تمةمر 

،  0707 كمتموبمر  00  يو ع ر اإلنترن  
 بةشاركة الشركاء ال ةرة:

 الةدر ة الو  ية اليليا للري

 الةدر ة الو  ية اليليا لل الحة

 الةدر ة الو  ية اليليا لل يطرة ، جامية

  PAWSوالمةمركمز المجمامميمي   تلةرمان
 مر ية ، اليدف م  ال دوة كالتالي:     

: عممةممان الممجممودة فممي د. مييدي هيينييد  -
تمجمربمة د. حاج صدوق أحيميد: الجزائر/ 

الةييد المو م مي لملمشم ون الصم ميمة فمي 
د. جيودار تط يق عةلية عةان الجودة / 

:  مملمم مما  الممةممشممرود الممتمم ممديمما  ذهييبييييية
د. عيمياري واآلفاق و الت ريق م   رف 

 .عبد الهادي


