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نوفمبر    61نظمت المدرسة يوم     
، مسابقة االلتحاق  بالمدارس 0202

العليا لفائدة طلبة السنة الثانية   لألقسام 
بلغ عدد المشاركين  التحضيرية.
 مترشح. 062بالمسابقة  

 0202-0202لس ل ال ا   ل ا

 قاأل قام 
 

 0206-0202في اطار الدخول الجامعي     
تمت عملية التسجيالت النهائية للطالب  

الجدد و الطور الدراسي الثاني، في 
ديسمبر  62إلى  61الفترة الممتدة  من 

، و طلبة السنة االولى الطور 0202
الدراسي الثاني و السنة الثانية قسم 

 02إلى  02تحضيري في الفترة من 
 . 0202ديسمبر 

فيما يلي تعداد الطالب المسجلين في    
 مختلف األطوار الدراسية بالمدرسة:

 : و  األقسام التحض ريل* 

 022السنة األولى:    - 

 002السنة الثانية:   - 

 الطو  الس اس  الثان :* 

 249  السنــــــــة األولــــى:  - 

 25 السنة الثانية:  - 

 131السنة الثالثة:  -

 : و  السكتو اه* 

 .02دكتوراه نظام ل.م.د:  - 

  .  02دكتوراه في العلوم:   - 

الهيدروجيولوجية الجزائرية، في برنامج 
إذاعي )القناة الثالثة( حول موضوع: 
 الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية.

، شارك 0202ديسمبر  06*يوم 
. ع السكتو  والبر ف سو  م.   سي 

في حصة ايكولوجيا وتنمية عما ي ، 
إذاعة  التكوين المتواصل حول موضوع: 

  .الري والتنمية المستدامة

 لااااا ااااااءات  اااااع الصاااااحاااااافااااال

، شوواركووت 0202نوووفوومووبوور 12* يوووم 
الوموديورة  السكاتاو ة داودا  يهابا ال س،

المساعدة لولوبويوداغووجويوة، الشوهوادات و 
 التكوين المستمر  ونائبة رئيس جمعية  

 حف  افتتاس الس ل ال ا   ل 

  0202-0202  

في سياق جديد ومميز بسبب جائحة    
الكورونا،  نظمت المدرسة احتفال 

، 0206ـ  0202رسمي  للعام الدراسي 
. حظر الحفل كل 0202ديسمبر 62يوم 

من األمينة العامة لدائرة بوفاريك، السيد 
رئيس بلدية قرواو، ممثل مدير الخدمات 
الجامعية لوالية البليدة، مديري اإلقامات  

و كذا  أساتذة المدرسة  2و 1الجامعية 
 . وطالبها

افتتح الحفل بكلمة الترحيب التي ألقاها     

عاباس الاحاما اس   الاسكاتاو مدير الومودرسوة 
إلى كافة مستخدمي المدرسوة مون  حبوش

اساتذة، إداريين و عموال دو  أ  يونوسوى 
الطلبة متمنيا لهم الونوجواي فوي مشووارهوم 

توولووي هووذا الووخووطوواب فوويووديووو  الوودراسووي، .
 مصور لوزير التعليم العالي 

  ااا ااااقطااال   ااار حااال الاااسكاااتاااو اه

قوام ، 0202في الخواموس مون ديسوموبور      
بمناقشة رسالة عبس ال اد    ت اتالطالب 

الدكوتووراه حوول مووضووع : اموحواكواة 
وتحلويول هواهورة الوتوسورب فوي السودود 
الوتوورابوويووة: دراسووة حوالووة سوود االوونووافووورة 

 .“الغزال 

التظاهرات  طا كل األساتذة ف  
 ال لم ل

  

  حمس  سي، البر ف سو شارك كل من  
السكتو ة يهب ل دودا  حالل  السكتو  

في المؤتمر الدولي قوفىان عبس الم  س،  
، عن 0202ديسمبر  61الذي انعقد يوم 

بعد من طرف جامعة باتنة ،  حول إدارة 
الموارد المائية  من خالل فعاليات  

االمؤتمر الثالث إلدارة الموارد المائية 
 المتكاملةا.

* في إطار الشراكة و التعاو  بين 
المدرسة الوطنية العليا للري و  جامعة   

شيخ أنتا ديوب، دكار. وشارك 
بصفته  البر ف سو   حمــس   ــسي، 

ديسي مقرر ألطروحة الدكتوراه للطالب  
  . ا يا انس ن 

 البر فسو  قوزيان  والبحث العلمي

 عبس الباق .


