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 كالعادة أحيت املدرسة الذكرى السابع    
و الستت تتد ع تتدعر التتحتتررة التت تت تتر تتر تتة التت تت ى  

  متتت 4591املصادف للفاتح من شهر  ترمت ت  
مراسيم اعح فال برمع التعتلتم التر تال و اعست ت تار 
للنشيد الر ال حبضرر كل متن املستلولتد و  تا تم 

 . األساتذة و الع ال و الطلبة بساحة املدرسة

 ب   مجيتكفإلني عمهنفسي عمق  لي
يف إ تتار بتتر تتامتتا تتت تتر تتن املتتهتتنتتد  املتت تتاول      

 تمت تت دار املت تاوعتتتيتة بتاملتتدرستة و بتتالت تنتستتيت  متتع 
التركتتالتتة التتر تتنتتيتتة لتتدوتتم و تتتنتت تتيتتة املتت تتاوعتتتيتتة لتترع تتة 
التتبتتلتتيتتدة   تترا إوتتطمتت  لتتفتتاوتتدة لتتطتتلتتبتتة املتتدرستتة  تترا 

  تضت تن اتذا التيترا  0204 ترمت ت   44اخل تيت  
شتتترل التتتيتتتامل إ شتتتاد املشتتتار تتتع ا تتتد تتتدة و أاتتتم 

 املس جدامل امل عل ة بالركالة. 

 عق ء تيمعي عصح  ة
  م ابتلتة فت تفتيتة  متع 0204 رم    21*  را   

ال وميسرر حم د متد  حترل طتا تر التفتيتضتا تامل و 

ستنتة  dk% ختطل التعتشتر 431اليت ما ت بنسبة 

 املاضية  ) الص امة امل  ربة اجملااد(.

  شتتتارل كتتتل متتتن 0204 تترمتت تتت   41*  تترا    

سمجيج يإلجحجيج  ييو األس اذ  عفكتفرةيذ بيةيجف  ري

يف بر اما البيئة و ال ن ية الذ   بث بإذاوتة اتامتعتة 

ال  ر ن امل رافل حرل املراضيع ال الية: األمن املاو  

يف ا زاور و مسامهة املدرسة يف تطتر تر  تطتار التر   

أ ضتتتا كتتتفتتتادامل و أمتتتاب املشتتتار تتتع ا بتتتداوتتتيتتتة يف 

 امل اوعتية  و احلاضنة .
 تفظيفي ألس ت ةييي

يف إ ار تعز ز اتيتئتة اعستاتتذة  وتيتنتت املتدرستة    

أساتتذة مستاوتد تن فتنتب   حست   42وشرة 
 ال خصصامل ال الية:

 * ختصص ر اضيامل:        

 حف رييعالء عفإلند.  
  .يم عك يح إلفةيي
  .يط ع يمحمفي
 * ختصص ميز اد:  

  .يت م  بتيإلبيني
  .يرإل حيب  إلسي

 * ختصص كي ياد:

  .يجم مي يه  
 * ختصص مي ا يك: 

  .ي حم ذيمفعف يي
 * ختصص اندسة ميدا ية: 

  .يبفرييجم لي عفإلن
  .يمش ذيعبف عك إلم

 توظيف في الصحة الوقائية:

 د. ب بشء  زهء  

  عتكفإلني عمبتم 
يف إ تتار التت تتملاتتيتتل املتتهتتال و اكتت تتستتا  كتتفتتادامل     

اد دة   دمت املتدرستة تت تر تن لتفتاوتدة ا  تار تد 
الستتامتتيتتد و املتتهتتنتتدستتد التتعتتامتتلتتد  تتجتت تتع الشتتركتتة 

 الر نية كرسيدار متحلت يف دورتد كاعيت:

تصميمي يتجحجفإلجفيأبج ج  يسجف  ي:  املرضرر األول
 .0204 رم    41إىل  41من  عخز   تييي

 ر سجج تيحجفلي سججتجقجج  ريسججف  ي:  املترضتترر التتحتاي
د ستت تت   20 تترمتت تت  إىل  01متتتن  عججخججز  جج تي

0204 . 

 من قشةيأط  حةي عفكتفر ه
أ تروحتة التدكت تررا  حف ريعل ي ا ش التطتالت      

  و ذلتتك بتتالشتتراكتتة التتدولتتيتتة متتع LMD تتمتتاا 
 00التتفتتر ستتيتتة   تترا  Montpellierاتتامتتعتتة 

  ري   بج ذي ي«  حتتت وتنترا :0204د ست ت  
 عججمججنجج ني جج ي  ججخججفجج بيمججفخججالتي عجج   سجج ي ي

  ».  ألحف ثي عمتط  ةي  يس حلي   ي عشلف

  عتنقلي الك  إلم 
 Intra - Africaيف إ تتتتتار بتتتتتتر تتتتتامتتتتتا     

Mobility Scheme    لتتلتت تتنتتح التتدراستتيتتة و

ال ن ل اعكادمي   اس  بلت املدرسة الر نتيتة التعتلتيتا 

( يف التتدكت تتررا  أ تتاداتتم  20لتلتتر   تتالتبتتد ا تتنتد )

متتن سججيجفرإلججويمججفبجفالييمججفعجفإلجج ييكتتاأليت: الستتيتتد

إمريإلن يو الستيتدة    مجهرر ة  الت تر تاتر التدميت ترا تيتة

من ا هرر ة ال تتامتتيتترو   متتن ااتتل  ت  كف يكفب 

 ال  ضري و إوداد رسالة الدك ررا  يف  اهليدروليك.


