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 التأهيل الجامعي     
      

جياللي كحلل اللسا  ناقش السيد الدكتور         

أعماله البحثيثيثل الثبثيثدالثولثيثل لث ثيث   ث ثا   

لثثوا   72الثتثثل ثيثث  الث ثثا ثثمث     لث   ثو  

 بالمدرسل. 7272

نتائج مداوالت التكوين للسنة الجامعية  

2020-2022 
 

 نتائج األقسام التحضيسية:

 281الس ل األ ل  تثحثرثيثتم  تثل قثبثو   -

، قدرت نسبل ال  اح بـ 722طالب  ن أص  

28.87. 

 282الس ل اليانثيثل تثحثرثيثتم  تثل قثبثو   -

، قدرت نسبل ال  اح بـ 778طالب  ن أص  

87.22. 

 نتائج الطور الثاني

طالثب  ثوثبثو   282الس ل األ ل   تل قبو   -

 طالب.   727 ن أص  

 . 72طالب  ن أص   71الس ل اليانيل   -

طثالثب  ثتثوقثر، قثدرت  222الس ل اليالثيثل  

   .222نسبل ال  اح بـ 

 ثن  27تكو ن تمليم  للبثحث) ا ثاسثتثت    -

طثالثثب، قثثدرت نسثثبثل الث ثث ثاح بـ  22أصث  

77.21. 

 

 تكوين المهند  المقاول 
      

قثث  اطثثار بثثتنثثا ثثم تثثكثثو ثثن الثثمثث ثث ثثد         

 22 ، نظمت المدرسل  ثو  FIE-dzالموا   ا

لو ليل   اقشل ثانيل لمشار ع الطلثبثل  ثن الث  

-7272انتواء أحسن  شت ع للس ل ال ثا ثمثيثل 

7272 . 

 المشار ع كاألت    

/ الثثمثثدرسثثل الثثوطثث ثثيثثل الثثمثثلثثيثثا تسللهلليلللللة   -2

 للم الم ت .

 /  المدرسل الوط يل المليا للتم .أكوا يو  -7

الثمثدرسثل الثوطث ثيثل وجبة اليوم صحيلة     -2

 .لإلحصاء   االقتصا  التطبيو  

 مشاريع بــحـث 

،  ثثاركثثت 7272لثثو ثثلثثيثثل  78قثث   ثثو       
ق  الثتثمثاع تث ثسثيثوث  ذ. ح. جودار  الدكتور  

خاص بمشت ع " تاقبل  توييل  ثيثاا الصثت  
 الصثحث  الثمثمثثالث ثل قث  الثنراعثل  الثتث ثث ثيثث .

نثثظثثا   ثثتاقثثبثثل طنثث  " قثث  اطثثار الثثتثثمثثا   

 .ال نائتم التونس 

  الدورة العادية لمجلس إدارة
      

اإل ار  قث   تل عود التماع عا م لم لث      
، بثثمثوثثت 7272الثيثالثث) عشثت  ثن    سثمثبثثت 

يلنلة زبلالمدرسل بتئاسل السثيثد الثبثت قثيثسثور 
، بثثحثثرثثور  ثثمثثيثثلثثيثثن عثثن  ثث ثثتثثلثث  مللحللمللد

الوطاعات الوزار ل  األعرثاء الثمث ثتث ثبثيثن، 
 كا  لد   األعما  كما  ل  

 تالمل  ينانيل التشغي   الممثدات لثلثمثا   

 .7272المال  

 تالمل األنشطل  ا ار  الموار  الثبثشثت ثل  

 .7272لما  

توييل أنشطل تدر   الثتث ثتا  الثدكثتثوراا  

  المالقات ال ارليل. التمليل المستمت 

  تالمل أنشطل البح) الملم  

 مشاركة األساتذة بالتظاهسات العلمية
 

على  ا ش  الملتوى الد لث  الثتابثع حثو      

حثثالثثل     سثثتثثوثثبثث  األحثثوا   الثثكثثبثثت    

المست ومات المولو   ق  المالل ، ال م انثمثوثد 

أ ت  27الثى  22ق  ال تت  الممتد   ثا بثيثن 

 عبت االنتتنت بموسكو ار سيا  . 7272

  الت بؤ بثالثتثدقثر بثاسثتث ثدا  سثيث ثار ثو ثات 2

 ستوبلثيثل قث  أحثوا  تصثت ث  الثمثيثاا قث  

Chéliff  ما  لتب الث ثنائثت  حثالثل سثد  ،

م.مدي، ج. ، ع. زيباكسيدم  حمد بن عو   ا

 (.ماهي

  المسثا ثمثل قث   راسثل  سثتثو ثات الثمثيثاا 2

الم   رل ق   ما  لتب ال نائت بمثسثاعثد  

 (. . تومي   م. مديالمم د الد ل  للبيئل ا

  الثثمثثالقثثل بثثيثثن الثثتثثوثثلثثبثثات الثث ثثيثثدر لثثولثثيثثل 3

. أ التولبات المث ثاخثيثل قث  حثو  الشثلثيث  ا

 (.خديم هللا، م.مدي، ج. ماهي

  تطور    ا كيل التسوبيل لثغثتب الشثلثيث  4

 )ا. حدور، م.مدي، ج. ماهي(.بال نائت 

 المتفوقين في السنة الجامعية 

2020-2022 

الدراسية السنة المعدل  

  السنة األولى قسم تحضيسي

 رجال رغيس  25.24

 بن عزالة نورالدين  23.79

 موحوش جديقة  22.87

 قسم  السنة الثانية 

 تحضيسي

 عمار عفاف  23.54

 بحار يوسف 23.26

 بغداوي عبدالعزيز  22.52

  السنة األولى الطور الثاني         

 بلعيادي منصف  22.56

 عيسو انيس 22.62

 بلخسوبي صادق  22.28

  السنة الثانية الطور الثاني           

 ويس فاطمة الزهساء  23.70

 تسجاوي شفيقة  23.22

 سويسي مسوة  22.79

  السنة الثالثة الطور الثاني

 اللقب   التخصص المعدل

إعادة استخدام  باي جمال 25.75

المياه الغيس 

 التقليدية 

حوشاتي  25.26

 عماد . أ 

المنشات 

 الهيدروتقنية

لعسوسي  24.94

 فسيد 

 الصسف الصحي

عزون  24.09

 مسيم

السقي و 

 تصسيف المياه

بقالم  23.73

 محمد فؤاد

 السي الحضسي

 اتفاقيات تعاون 

قا ت المدرسل بتوقيع ات اقيتين  ثتاكثل  ثع     

لا مل خمي   ليثانثل   لثا ثمثل سثمثد  حثلثب 

بالبليد ، ال د   ن االت اقيل  و تمن ن التمثا   

الملم    التمليم ، تبا   اال  اص، ال بت    

األنشطل ق  الم االت المتملول بالتمليل الثمثالث  

   البح) الملم . 

  

 A3زيارة فسيق التلفزيون الوطني 
     

قا  قت ر حصل بيئت ا بن ار   يدانثيثل الثى      

المدرسل  ثو  السثابثع  ثن لثو ثلثيثل،  ثن الث  

اعدا  ر بورتاا حو   شثكث    طقثاط تثطثو ثت 

ا ار  الموار  المائيل قث  الث ثنائثت بثمثشثاركثل 

 كثثاتثثت    أسثثاتثث    بثثاحثثيثثيثثن   م الثث ثثبثثت    

 .  االختصاص

 لقــاءات مع الصحــافة

، قا  الثبثت قثيثسثور 7272لوا   22ق   و     

 ثثحثثمثثد  ثثدم بثثمثثوثثابثثلثثل صثثحثث ثثيثثل  ثثع لثثت ثثد         

l’Horizon   حثثو  أسثثبثثاب الثثتثثصثثحثثت قثث

 ال نائت. 

،  اركت  .   بيثل 7272لوا   78ق   و     

لو ار ق  حصل لواء خاص باإل اعل الد لثيثل، 

 .  حو   شك  المياا ق  ال نائت


