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 مرررررررررعررررررررررض الررررررررركرررررررررتررررررررراب 
   

نظمت المدرسة و بالتنتنتستعتد متن دعتوا      

المطبوعات الجامععة معرًضا للكناب لتاتاةتد  

طلبة المدرسة، م  اجل عتر  متنتنتجتانت ت  

في مخنلف النخصصتات التمتنتعتلتاتة بتمتجتال 

 التتترا، التتترعتتتاضتتتعتتتات و التتتكتتتعتتتمتتتعتتتا  

عالو  علت  للت ، متا  التدعتوا  بتنتاتدعت  و   

النعرعف بخدمة المكنبة الرممعة "امرأ" عتلت  

 .شبكة االننرنت

    ذكرا ال  ني للشهيد
      

بمناسبة العو  الوطني للش عد  التمتصتادف ل    

فبراعر مت  كتل ستنتة، أاتعتت التمتدرستة   81

الوطنعة العلعا للرا هله اللكرى بترفتن التعتلت  

الوطني و االسنماع للنشعد الوطنتي، كتمتا متا  

عردرد الرحرمريرد مدعر المدرسة الستعتد التدكتنتور 

بإلاا  كلمة بالمناستبتة اتعتت اعتنتبتر  حد ش

هتلا التتعتو  متنتتاستبتتة وطتتنتعتتة نتتعتكتت  متتعتانتتي 

 النضاعة و اب الوط  

في األختعتر كتانتت هتنتا  معتار  متعتر     

 .الصور و المجالت و المااالت النارعخعة

 لقا ا  م  الصحافة
   

شتار  األستنتال  2222عتنتاعتر  81* في     

"نتعتت عتعتف سميرر يرحريرا     فتي بترنتامتي 

نوعنانت" اللا نبثه التاتنتا  اعلاعتعتة التثتانتعتة، 

 نماور البرنامي اول المواضعن النالعة:

   مشكلة المعاه في الجماةر 

  أهمعة الشراكتة والتنتعتاو  بتعت  التجتامتعتة

 والاطاع االجنماعي واالمنصادا 

  فتي  دور المدرسة الوطنتعتة التعتلتعتا لتلترا

نتطتتوعتر متطتتاع التتمتعتتاه، وأهتتمتعتتة استتنتختتدا  

النانعات الادعثة في نسععر المعاه مثل الساي 

 الادعت   

، متتامتتت 2222فتتعتتاتترا  20* فتتي عتتو     

باللغة الارنسعتة متاتابتلتة   l’Horizonصاعاة

اول نتدر   سمير يحيا  صااعة من األسنال 

 هطول األمطار   

، أجتترت 2222فتتعتتاتترا  81* فتتي عتتو     

صاعاة التمتجتاهتد بتالتلتغتة التاترنستعتة متاتابتلتة 

الدر فيس ر مرحرمرد مرد   صااعة من األسنال

اول التاترارات التنتي نت  انتختالهتا بتمتجتلت  

 الومرا  في ما عخص مطاع المعاه  

 

 درنامج انترا افريكا 
    

لتلتمتوارد  في إطار برنامي انتنترا أفترعتكتا    

التوطتنتعتة التعتلتعتا الماةعة، شاركت التمتدرستة 

في برامتي التنتعتلتعت  التختاص بتالتطتور  للرا

الثالت ماسنر في التمتوارد التمتاةتعتة بتجتامتعتة 

 كعنشاما بجم ورعة الكونغو الدعماراطعة  

ع دف هلا البرنامي إل  نكوع  الطلبتة فتي    

 النخصصات النالعة:

 نكوع  إطارات في إدار  الموارد الماةعة  - 

مساعد  ونلبعة االانعاجات المنعلاة بالمعاه  - 

 .في الاار  األفرعاعة

لتتسمستتا  التتطتتور التتنتتاتتضتتعتترا و طتتور  

النخصص، م  اجل امنراح برنامي التنتستعتعتر 

التتبتتعتتدادتتوجتتي دتتدا  استتنتتةتتنتتاف التتدرو  

الاضورعة المنعلاتة بتالستداستي التثتانتي وفتد 

 البرونوكول الصاي  

 حفلة يّناير

بتتمتتنتتاستتبتتة الستتنتتة االمتتامعتتغتتعتتة التتجتتدعتتد       

"، نظتمتت التمتدرستة  بتالتنتنتستعتد متن 2092

فتتعتتاتترا  81عتتو    HECالتتنتتادا التتعتتلتتمتتي 

، ااناتالتعتة ختاصتة بتالتمتنتاستبتة اتعتت 2222

نتمتعتتمت بتعتتر  متتختنتلتتف التتاترف التتعتدوعتتة 

ماضر  مت   النالعدعة، المالب  وفنو  الط ي

 .طرف طلبة المدرسة

 اجتماع الجمعية العامة للمدرسة 
    

، 2222في يوم السادس من شهر جاافا اي    

العاماة  افعقد بمقر المدرسة  اجتماع الجمعية 

بااارااا اااور ااااا مااان الااا اااا ااا  ا داري،  

المستخدمين ا داريين و األعوان المتعا اديان 

الدككدرد   ترت رئاسة السيد مديار الامادرساة 

ماان اجااا  اار  عدد ددك الددبدد دد ددك  دد دد   

االفشغاالت المهنية و االجتماعاياة ىاتام ياتا  

 النظر و التك ا بها من  رف ا دارة .

 

  لجنــة ديــداغ جيــة 
ن  في عو  الرابن عشتر مت  شت تر فتبتراعتر    

، اجتنتمتتاع متن التلتتجتا  التبتتعتدادتوجتعتتة 2222


