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 د ر   مق  الت ة 
    

نظمت المدرسة الوطنية العليا للري،      

بالشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 

المقاوالتية لوالية البليدة، ورشات تكوينية 

لفائدة فرر  الرمرشراريرع الرهراهرة بر راتر  

الدورة. عالوة على ذلك  تنظم الرمردرسرة 

في ن اية الدورة التكوينية مسابقرة انرترقرا  

أحسن االمشاريع اإلبداعيرة  كرمرا يرمركرن 

للطلبة المهتارين  و بالتعاون مع الوكرالرة 

الوطنية لسندات الملكية الرمرورمرونرة، أن 

يرركررون لرر ررم الررحرر  فرري  نشررا  مرر سررسررة 

 هغيرة و متوسطة هاهة ب م.

 أب    مفت حة 
    

شاركت الرمردرسرة الروطرنريرة الرعرلريرا     

لرلررري  فرري ا بررواو الررمررفررترروحررة عررلررى 

 -  11الجامعة و التي تم تنظيم ا يومري 

، بررمررقررر الررمرركررترربررة 1211مرراي  11

، 1المركزية لجامعة سعد دحلو الربرلريردة

 لفائدة  تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

من   ة أطر حة   د ت ر    
 ب  مدرسة

   

ثالث أطروحات دكتوراه تم مناقشتتت تا     

 خالل هاته الفترة:

    قررام 1211جرروان  11فرري يرروم ،

مرنراقشرة رسرالرة  رح من ة عص مالطالو 

الرردكررتررورام حررو  مررووررو ،  دراسررة 

التسربات تحت السدود بشر  الرجرزائرر  

 ا سباو، النتائج والمعالجة المتوقعة .

    قررام 1211جرروان  12فرري يرروم ،

مرنراقشرة رسرالرة عبدي  سوحو   الطالو 

الرمرسرا رمرة ”  الدكتورام حو  مووو ، 

في نمذجة تدف  ا مرطرار فري أحروا  

 الميام  بشر  الجزائر .

     قررام 1211جرروان  12فرري يرروم ،

منراقشرة رسرالرة  من صر ة  م ن،الطالو 

ترطرربريرر  ”  الردكرتررورام حررو  مرروورو ، 

االستشعار عن بعد في دراسة االنجراف 

المائري فري احروا  الرمريرام الرحردوديرة 

 الواقعة بمجردة و واد مالغ. 

 فت       ألسب ع   تلمي 
    طني   ث ني 

تم اهتيار النادي العلمي للم رنردسريرن      

للمشاركة في فعالريرات   HECبالمدرسة

الطبعة الثانية  لألسبو  العلمي الوطرنري 

 لرى  11الذي نظم في الفترة الممتدة من 

، بالمدينرة  الرجرامرعريرة 1211ماي  11

سطيف، تحت الرعاية السرامريرة لروزيرر 

الررتررعررلرريررم الررعررالرري و الرربررحرر  الررعررلررمرري.          

لرلريروم  11كما تزامن الحد  مع الذكرى

مراي  11الوطني للطالو  المهادف  لـ

 من ك  سنة. 

ول ذم الرغرايرة، ترم حرجرز جرنرا  هرا  

بالمدرسة الوطنية العليا للري مرن اجر  

عر  نرمروذم مشرترلرة زراعريرة ذكريرة 

تعم  بتقنية عهرريرة أوترومراتركريرة قرام 

طلربرة فري  1بتهميم ا فري  مكون من 

 ندسة الري و ذلك بإشراف و  تراطريرر 

 أساتذة المدرسة.

عرلررى  ررامررل  ررذا الررحررد ، فرراز الررنررادي 

العلمي للم ندسين بالمرركرز الرثرانري عرلرى 

المستوى الوطني في ما يه  مروورو  

 .ا من الغذائي


