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 22/  2222التسجيالت النهائية لسنة 
 

الطاقم اإلداري والبيداغوجي من   تأهب 

أجل السير الحسن وانجاح عملية 

التسجيالت لحاملي شهادة البكالوريا التي 

أقيمت على مستوى المدرسة الوطنية العليا 

 20الى  20للري، في الفترة الممتدة من 

والتي جرت في ظروف  2222سبتمبر 

 جيدة.

زيارة وفد جمهورية التشيك 
 للمدرسة الوطنية العليا للري

السيد  2222سبتمبر  22استقبل يوم   

المدير وفد من جمهورية التشيك مكون من 

خبراء وممثلين عن المؤسسات الجامعية 

والشركات التشيكية، المختصة في الصرف 

الصحي وتنقية ومعالجة المياه. تم اللقاء 

 . بحضور الطاقم اإلداري للمدرسة 

 اجتماع مجلس المديرية  
ترأس السيد مدير المدرسة الوطنية العليا  

 2222أكتوبر  0للري ، يوم األربعاء 

اجتماع موسع لمجلس المدرسة ، بقاعة 

 المحاضرات، اجتمع 

من خالله بالطاقم البيداغوجي واإلداري 

للمـــدرسة ، من أجـــل مناقشة كــافة 

األمـــور البيــداغوجية واإلدارية المتعلقة 

   2222-2222بالدخول الجامعي 

برنامج التعاون الدولي  
ERASMUS  

 في إطار برنامج التعاون الدولي 
 Capacity Building in 

the  Field of Higher 
Education Projects -  

ERASMUS+ 
 

تم عقد جلسة عمل بحضور أساتذة 
 2222سبتمبر  41المدرسة   يوم 

،تحت إشراف السيد المدير و البعثة 
 Antanas"السيد    الليتوانية بإشراف

Maziliuskas   تم في هذا اللقاء
 دراسة الملفات الخاصة بهذا البرنامج.

 22 - 2222افتتاح السنة الجامعية 
نظمت المدرسة الوطنية العليا للري     

/  2222حفل افتتاح السنة الجامعية 

بقاعة  2222سبتمبر  21، يوم  2222

محاضرات المدرسة  بحضور السلطات 

المحلية ، مدراء اإلقامة الجامعية ، الطاقم 

البيداغوجي أساتذة وطلبة المدرسة . 

استهل الحفل بالكلمة الترحيبية للسيد 

المدير التي ألقاها على الحضور  مع تقديم 

نبذة عامة عن مختلف التخصصات 

والتكوينات بالمدرسة . كانت هناك عدة 

مداخالت و اختتم الحفل بحوار شيق حول 

مسؤولية الجامعة عن األجيال *محاضرة ، 

    .القادمة* 

 

 الجمعية العامة 

في إطار التقرب من الموظفين و العمال و  

االستماع إلى انشغاالتهم المهنية و 

سبتمبر  22االجتماعية، انعقدت  يوم 

جمعية عامة برئاسة السيد مدير  2222

المدرسة ؛ بحضور كل من السيد األمين 

  من أجل العام و السيدة المديرة المساعدة ،

االستماع إلى  انشغاالت الموظفين و  الرد 

عليها كلها وفق ما تمليه القوانين و اللوائح 

 المعمول بها. 

 "حاج كاملي الزيارة التفقدية للسيد 
 بوزارة التربية والتعليم  مفتش

 -  2222بمناسبة انطالق السنة الجامعية   

، استقبل السيد المدير والطاقم 2222

" حاج كاملي اإلداري والبيداغوجي ، السيد 

مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث  "

العلمي ، الذي قام بمهمة تفقدية للمدرسة 

الوطنية العليا للري وزيارة كل المرافق 

 البيداغوجية التابعة لها.

 المحاضرة السمعية البصرية المقامة  

  " لبدان ياسين"من طرف السيد
استدعاء  2222أكتوبر  20تم يوم      

طلبة المدرسة الوطنية العليا للري لحضور 
محاضرة سمعية يصرية ، حول تهيئة األنهار 

" والحماية من الفيضانات ، نشطها السيد 
) طالب سابق بالمدرسة (  لبدان ياسين "

مهندس متخصص في هيكلة األنهار 
 والحماية من الفيضانات. 

 اجتماع اإلدارة مع ممثلي طلبة

 الطور الثاني 
عقد  2222أكتوبر  22تم يوم االثنين     

اجتماع ، تحت اشراف السيد مدير المدرسة 
الدكتور " عبد الحمـيد حـــبــوش " مع 
الطاقم البيداغوجي وممثلي طلبة الطور 
الثاني ، حيث تم شرح النص القانوني 
الخاص بالشهادات التي تمنحها المدارس 
العليا والتكوين التكميلي ، واالجابة  على 

 معظم تساؤالت الطلبة . 
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  2022أكتوبر  77

 )اليوم الوطني للهجرة( 
 

بمناسبة االحتفال باليوم الوطني للهجرة     
، 7697أكتوبر  71المصادف لمجازر 

نظمت المــــدرسة الوطنية العليا للري يوما 
احتفاليا بالمناسبة، حضره السيد المـــــدير 
و األســـاتذة و الطلبة والموظفين. استهل 
بتحية العلم واالستمــاع للنشيد الوطــني، 
ليليها بعد ذلك الوقوف دقيقة صمت ترحما 

 علـــى أرواح شهدائنا األبرار. 

السيد مدير المدرسة كلمة ألقى بعدها، 
نظم  معرض صور وبالمناسبـــة   . 

 تذكارية تاريخية لضحايا المجزرة.
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 77  2022أكتوبر

) اليوم الوطني 

 للهجرة (

   محاضرة

البروفيسور رميني 

بوعالم لفائدة طلبة 

السنة الثالثة الطور 

 الثاني .

    أليات تطبيق

القرار الوزاري 

 .7275رقم

  اجتماع اللجنة

الوالئية المختلطة 

 للرياضة الجامعية.

  لقاءات مع

 الصحافة

  اليوم التحسسي

  ضد سرطان الثدي

  

 

  

 لقاءات مع الصحافة         
، شاار    2222أكتتتوبتر  2*يوم  

األستاذ الباحث فاي ماجاال الار  ، 
 يتحتيتاويمديار الاحااضاناة األساتااذ 

قانااة    سمير في بارنااماج إذاعاي لا
الماعارفاة ل الاقانااة السااباعاة  حاول 
مشالال الامااياال فاي الااجا ا ار وعاا  
السدود وضرورة تلويا  اطااارات 

 واالستفادة م  البحوث .

في نفس الاياوم ، شاار  األساتااذ *  
جتودار والادلاتاورة   يحياوي ستمتيتر

في بارنااماج إذاعاي لالاقانااة    ذهبية
:"تهيئة متيتاه الثانية  حول موضوع 

مع مناقشة اليات الاقارار   ،األنهار" 
الاااا جاااانااا    4221الاااو ار  

التعريف بخبرة المدرسة فاي ماجاال 
 المقاوالتية.

قاام  2222أكتتتوبتر  22*في يوم  
األستااذ الابااحاث فاي ماجاال الار  

، ، ماقاابالاة   يحياوي ستمتيتراألستاذ 
 L’Horizonصحفية مع جاريادة 

 رميني بوعالممحاضرة البروفيسور 

لفائدة طلبة السنة الثالثة الطور  

 الثاني 
، 2222أكعتعوبعر  76تم يوم األربعععا     

بالمدرسة الوطنيعة العععلعيعا لعلعري، تعقعديعم 
محاضرة لطلبة السنة الثالثة الطور الثاني 

رمتيتنتي بتوعتالم  من طرف البروفيسور 
 7العبعلعيعدة -أستاذ بجامععة  سعععد دحعلع  

عندمتا نتمتام التفتقتارة ي تمتن ”  بعنوان 
 “ األمن المائي

« Quand la foggara assure la 

sécurité hydrique des oasis » 

 7275ليات تطبيق القرار الوزاري رقمأ 
 2222أكتوبر  22نشط يوم االثنين    

اللجنة  عضو  منير بالليالدكتور  

الوطنية التنسيقية لمتابعة االبتكار 

 وحاضنات االعمال الجامعية، بالمدرسة

الوطنية العليا للري، المطلقة من طرف   

العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم  

بحضور المدراء المساعدي  و رؤساء 

األقسام و مدير الحاضنة للمدرسة و 

تطرق من خاللها لشرح مفصل  الطلبة.

القرار الوزاري رقم آلليات تطبيق 

 –الجامعية المتعلق بالشهادة  7275

 -ناش ة ، شهادة جامعية مؤسسة 

 1ومشروع اال  براءة اختراع ، 

نجوم. في األخير، فتح با  للنقاش 

 وارح التساؤالت م  ارف الالبة. 

 

اجتماع اللجنة الوالئية المختلطة 

 للرياضة الجامعية

 2222أكتوبر  22تم يوم الثالثا     

بالمدرسة الوطنية العليا للري، عقد 

االجتماع التنسيقي للجنة الوالئية 

المختلطة للرياضة الجامعية، 

محمد بحضور كل من البروفيسور 
، 7مدير جامعة البليدة  بزينة

الدكتور حبوش عبد الحميد مدير 

المدرسة الوطنية العليا للري وممثلي 

عن جامعة علي لونيسي ومدرا  

الخدمات الجامعية البليدة و العفرون، 

من أجل التحضير النطالق البطولة 

الوطنية الجامعية في مختلف 

 الرياضات الفردية و الجماعية. 

  الثدياليوم التحسسي ضد سرطان 
 02فينظمت المدرسة الوطنية العليا للري 

يوم تحسيسي حول ,  2222أكتوبر 

سراا  الثد  في ااار فعاليات ألتوبر 
الورد   ،   لفا دة البة وموظفات 

للتوعية م  مخاار هذا المدرسة ،   

2/2 


