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ماي  -جوان

اليوم العالمي للعمال

مجلس اإلدارة

بمناسبة اليوم العالمي للعمال  ،الذي
يتزامن مع األول من مايو من كل عام ،
احتفلت المدرسة بهذا الحدث من خالل حفل
استقبال ودي على شرف العمال والمتقاعدين
من المدرسة.

ت عقد اجتما دوري لمالس ا دار في
 91مايو  9191في مقر المدرسة برباسة
األستاذ عبادلية محمد ناهر  ،بح ور ممثلين
عن مختلف القياعا الوزارية واألع اا
المنتخبين  ،كان جدول األعمال كما يلي:
 تقدي م رو ميزانية الت يل والمعدا لعام.9191
مراجعة األن ية التعليمية  ،التكوين المستمر ،
العالقا الخارجية  ،تدريب ما بعد التخرج
والمقاوالتية للعام الدراسي .9191-9192
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 اليوم العالمي للعمال
جلسة مراقبة مشروع
Erasmus +
)(CBHE
 دار المقاوالتية
 مجلس اإلدارة
 تنقل طالب الدكتوراه
للتدريب في الخارج
 مشاركة األساتذة
الباحثين في التظاهرات
العلمية
االعتماد مع CTI
 يوم دراسي حول
األمراض المتنقلة عبر
المياه .

عإلتص لي:
ي.يمينة
عب إلفي عكت ي:

دار المقاوالتية
نظمت المدرسة أيا ًما مفتوحة حول االبوتوكوار
والمقاوالتويوة يووموي  92و  91و  01موايوو
 ، 9191لصالح نالب المدرسوة  ،بوحو وور
شركابنا:
 الووكوالوة الوونوونويوة لودعو ت و ويول ال وبوواب)(ANSEJ
 الوكالة الوننية دار القروض الصو ويور)(ANGEM
 الوكالة الوننية للتوظيف)(ANEM مركوز الودعو والومو وور ) (CACالوتوابوعلوكالة تنمية الم اريع الص ير والوموتووسويوة
وت ايع االبتكار(ADPMEPI).
قدم منظمو هذا الحدث ا رشادا والونوصوابوح
الالزمة لمتابعة التدريب على تنظي الم اريوع
للعام الدراسي .9191-9191

 كازا من عمل  ، FIE-DZشارا الدكتوورباللي باليوم الدراسي حوول الوتودريوب عولوى
توونووظووي و الووم و وواريووع والوومووقوواوالتوويووة بوواووامووعووة
بومرداس وفي  90و  92يوونويوو  9191فوي
مؤتمر ونني حول األسواق الوعواموة وتواواوز
السوق باامعة غيليزان.
 شووارا السوواد م .بوواللووي .و س.يووحوويوواويبالدور التودريوبويوة حوول االقوتوصواد األخ ور
والياقا المتاودد يووموي  91و  91يوونويوو
 9191في المعهد العالي لإلدار والوتوخويويوط
)(ISGPالازابر.

االعتماد مع CTI

جلسة مراقبة مشروع
)Erasmus + (CBHE
في  91مايو  ، 9191قام المكتب الوونونوي
-NEO) Erasmus +الوواووزابوورر بووزيووار
مووراقووبووة لوومو وورو CBHE QUALSفووي
بالمدرسة  .ركز عمل االجتما على وضعيوة
تووقوودم الووم و وورو  ،وكووذل و ا رشووادا و
التوصيا من أجل تحقيق أهداف الم رو .
شووارا ال ووركوواا الوواووزابووريووون فووي هووذا
االجووتوومووا بووا ضووافووة ولووى الووموودرسووة و هو
المدرسة الوننية للوبويووتوكونوولووجويوة الوحويوويوة
بقسنويويونوة ) ،(ENSBالومودرسوة الوونونويوة
للزراعة في الازابر (ENSA).

9102

تنقل طلبة الدكتوراه للتدريب بالخارج
 استفاد نالبة الدكتوراه  ،زعبار ناريموان،من ا شراف الم ترا على رسالوة مون فوتور
توودريووب لووموود شووهووريوون فووي مووعووهوود الوواووامووعووة
األوروبية للبحر التابع لاامعة بريتاني ال وربويوة
)(UBOفي بريست  -فرنسوا والوذي يوقوع فوي
ونار م رو بحثي  PHCناسيلي.

مشاركة األساتذة الباحثين في
التظاهرات العلمية
 كازا من عمل م رو البحث ،ERANETDMEDشارا البروفيسور
م.مدي و السيد ه.سالق بالمؤتمر الدولي
لمقاومة المياه الاوفية لت ير المناخ وال ط
العالي  ،على هامش هذا المؤتمر ت عرض
التقيي النهابي للم رو من  10ولى  99مايو
 9191في جامعة  ، MUGLAتركيا
 كازا من عمل م رو البحث HUBERT ،Curien Tassiliأجرى البروفيسور
م.ا.ميهوبي وقامة علمية كقابد للم رو  ،في
الفتر من  99ولى  91يونيو في جامعة بريتاني
ال ربية  ،معهد الاامعة األوروبية في البحر
بريست بفرنسا.
 كازا من عمل م رو التعاون) ،ERASMUS + (CBHEقام الساد
.عماري  ،ج.كحل الراس  ،م.بوخليفة و
ج.زكريفة بزيار علمية من  91ولى  99يونيو
 9191باامعة Vytautas Magnus
بيتوانيا .وأجرى الساد .حبوش و أ.حاج
صادوق زيار علمية في الفتر من  91ولى
 99يونيو  9191في جامعة علوم الحيا
بإستونيا .

كازا من م رو تعاون شبكة المدارس
المختلية ) ، (RMEقدمت المدرسة نلب
االعتماد ولى لانة الدرجا الهندسية )(CTI
ومن المقرر أن تكون المراجعة الخارجية في
سبتمبر .9191

يوم دراسي حول األمراض المتنقلة
عبر المياه
نووظوومووت الووموودرسووة يوووم  91جوووان ، 9191
بالتعاون مع وكالة البحوث الموضوعاتويوة فوي
الوعوولووم والووتوكوونووولووجوويوا ) ،(ATRSTيووو ًمووا
دراسيًا حول مخانر تلوث المياه و األموراض
المتنقلة عبر المياه .
ض هذا اليوم باحثين جامعييون بوا ضوافوة
ولووى خووبووراا ومسووؤولوويوون يوومووثوولووون مووديووريووا
الصوحووة الووعوامووة وموووارد الووموويوواه والوومووصووالووح
الفالحية لواليا الازابر  ،الوبولويود وتويوبواز
،المؤسوسوا الوموابويوة ADEو SEAALو
وكاال الموارد المياه ANRHو .AGIRE
ت تكريس الفترتين الصوبواحويوتويون لودراسوة
مخوانور تولووث الومويواه السويوحويوة والواووفويوة
ومووعووايوويوور جووود موويوواه ال وورب والوومووخووانوور
الصحية واألمراض  .ت تخصويوم مووضوو
الفتر المسابيوة لووسوابول الوموكوافوحوة الووقوابويوة
والعالجية التي ياب تونوفويوذهوا لولوقو واا عولوى
خير حدوث أوبئة متعلقة بالمياه.
في نوهوايوة الويووم  ،تو نورد الوعوديود مون
التوصيا التي توهودف ولوى توحوسويون موراقوبوة
جود المياه و الوقاية من األموراض الونواجوموة
عن المياه.
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