
 مراسيم احتفالية في يوم العلم 

 المدرسة الوطنية العليا للفالحة تفتتح رسميا التكوين في الطور الثالث

 

، تم االعالن رسمٌا  عن انطالق التكوٌن فً 2022أفرٌل 16تزامنا مع ٌوم العلم  المصادف لـ     

، فً حفل علمً بهٌج تم تنظٌمه بمقر المدرسة الوطنٌة  2021/2022الطور الثالث برسم السنة الجامعٌة 

 .العلٌا للفالحة على  شرف الطلب الجدد

 كل من األستاذ حرطاني طارقحضر حفل االفتتاح إلى جانب مدٌر المرسة الوطنٌة العلٌا للفالحة االستاذ 

رئٌس موحوش عليوالبحث العلمً، الدكتورثبنزكٌٍٕ فً انذكزٕساِ  المدٌر المساعد المكلف داودي علي

رئٌس لجنة التكوٌن فً الدكتوراه إضافة إلى أعضاء اللجنة، لعور مريم لجنة التعلٌم االلكترونً، األستاذة 

 .كما تشرفت المدرسة باستقبال طلبة الدكتوراه الجدد  رفقة الطلبة من الدفعات السابقة

،الكلمة مرحبا بالطلبة الكرام ومعلنا حرطاني طارقاستهل ،مدٌر المدرسة الوطنٌة العلٌا للفالحةاالستاذ 

بصفة رسمٌة افتتاح التكوٌن فً الدكتوراه الذي ٌتزامن هذه السنة معالذكرى الستٌن الستقالل الجزائر 

وٌوم العلم، وبهذه المناسبةدعا مدٌر المدرسة الطلبة الجدد الناجحٌن فً مسابقة الدكتوراه لبذل المزٌد من 

 .الجهود لالرتقاء بالمدرسة علما وثقافة وتحقٌك مردودٌة افضل و انتاج علمً ذي نوعٌة رفٌعة



كماأكد السٌد مدٌر المدرسة، على أهمٌة التكوٌن فً الطور الثالث ومشاركة الطلبة الفعالة فً برامج 

،  PRFUوأعمال البحث الدولٌة منها الوطنٌة على غرار منصة إدارة مشارٌع البحث التكوٌنً الجامعً

 .التابعة لوزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

عبد و بمناسبة هذا االفتتاح  تابع الحضور كلمة مرئٌة مسجلة  لوزٌر التعلٌم العالً و البحث العلمً  

ْٕ دًهكى نًشؼم أٌ يب ٌُزظش يُكى ثؼذ انفٕص ثبنًشارت األٔنى "لبل فٍٓب يزٕجٓب نهطهجخ ،الباقي بن زيان

فً إطبس جضائش جذٌذح رصجٕ إنى الزصبد انًؼشفخ ٔجؼم انجبيؼخ لبطشح , كًب فؼم أعالفكى, انؼهى ٔانًؼشفخ

 ".نهزًٍُخ ٔخبديخ نهًذٍظ االجزًبػً ٔااللزصبدي ٔنهًجزًغ ػهى جًٍغ األصؼذح

إٌالء انؼُبٌخ انكبفٍخ نٓزا انطٕس انزكًٌُٕ " ٔدش انٕصٌش انٍٓئبد انؼهًٍخ ٔنجبٌ انزكٌٍٕ فً انذكزٕساِ ػهى 

ٔيزبثؼخ طبنت انذكزٕساِ طٍهخ يغبسِ انزكًٌُٕ ٔانزذهً ثألصى دسجبد انًٕضٕػٍخ ٔانصشايخ انؼهًٍخ فً 

" انزؼبيم يؼّ يٍ ثذاٌخ رغجٍهّ إنى غبٌخ رمٍٍى أػًبنّ ٔيُبلشخ أطشٔدزّ

 ٔ االثزكبس ٔ فً َفظ انغٍبق أٔضخ ,انًذٌش انًغبػذ انًكهف ثبنزكٌٍٕ فً انذكزٕساِ  ٔانجذش  انؼهًً

,فً يذاخهخ نٓكٍفٍخ رمٍٍى أػًبل طبنجبنذكزٕساِ ٔانمٕاػذ انمبٍََٕخ انًخزهفخ انًُظًخ نهزكٌٍٕ رشلٍخ انًمبٔالرٍخ

فً انطٕس انضبنش,العًٍب يب رؼهك ثئنضايٍخ أصبنخ يٕضٕع ثذش أطشٔدخ انذكزٕساًْب ٌمزضً  رٕخً 

انذزس يٍ انٕلٕع فً انغشلخ انؼهًٍخ, دٍش عٍزى ٔضغ ْزِ انمٕاٍٍَ فً يزُبٔل انطهجخ ػجش انذػبئى 

 .  االنكزشٍَٔخ ٔانًكزٕثخ نالطالع ػهٍٓب ػٍ كضت

طهجخ انذكزٕساِ ػهى انًشبسكخ فً انًهزمٍبد راد انجٕدح  انؼبنٍخ انًُظًخ داودي علي،ْزا ٔ دش األعزبر 

يٍ لجم انًذسعخ ٔيخزهف يؤعغبد انزؼهٍى انؼبنً ػجش انزشاة انٕطًُ, َٔشش انجذٕصفً انًجالد انًذكًخ 

 .ٔ انًصُفخ خبصخ انذٔنٍخ,يٕضذب اجشاءاد رًٌٕم انجذٕس انؼهًٍخ

يٍ جٓزٓب أكذد,سئٍغخ نجُخ انزكٌٍٕ فً انطٕس انضبنش,أٌ يفزبح َجبح طبنت انذكزٕساِ ْٕ رٕاصهّ خالل 

أعضاء لجنة التكوٌنرؤساء األقسام، اإلدارة و : والعلمًالبٌداغوجً ،مع محٌطه اإلداريفزشح ركٌُّٕ 

 .مختلف  المخابر

انًٓبو انًٕكهخ  نهجُخ انزكٌٍٕ ٔيخزهف أًَبط انزكٌٍٕ انًمذيخ نهطهجخ فً لعور مريم،    كًب ثٍُذ األعزبرح 

 .انطٕس انضبنش انزً رشًم انذسٔط انًشزشكخ, انًذبضشاد ٔانًهزمٍبد

موحوش وتناغما مع ٌوم العلم، باعتبار منهجٌة البحث العمود الفقري للبحث العلمً، ألقى  الدكتور  

 . »منهجية البحث و التعلم الرقمي، التحكم في المهارات االستكشافية« مداخلة تحت عنوانعلي

«Méthodologie de recherche et e-learning, des compétences transversales à 

maîtriser.» 



منهجٌة البحث العلمً درس مشترك، ٌمكنالطالب من التأسٌس للمعرفة العلمٌة وهو خطوة ضرورٌة من 

أجل تجسٌد البحث العلمً، تطور تكنولوجٌا وسائل االعالم و االتصال وظهور الوسائط الجدٌدة المتعددة 

قلص المسافة و الوقت  ومنح إمكانٌات أفضل فً تسرٌع البحث، وهو ماٌساهم فً رفع مهارات التعلم 

 .لدى الباحث واألستاذ خاصة إذا ما أحسن استغاللها

فً رحاب االحتفالٌة أعرب طلبة الدكتوراه عن فخرهم باالنتماء لهذا الصرح العلمً المتمٌز،قالت 

أنا فرحة بالنجاح فً مسابقة "  طالبة سنة أولى دكتوراه تخصص حماٌة النباتات، عمراني أحالم

، أما الطالب فً تخصص "الدكتوراه، االلتحاق بالتكوٌن فً المدرسةهو طموح ٌتجسد على أرض الواقع

 فً  ػُذيب أصذسد انُزبئج ٔسأٌذ إعًً  رًهكزًُفشدخ ػبسيخ"قال تيفست شمس الديناإلنتاج النباتً 

 ". فً انًغبثمخ ٔانزذبلً ثبنًذسعخ  عؼذد كضٍشا ثُجبدً,انُبجذٍٍلبئًخ 

  بأخذ 2021/2022       لتختتم عقب ذلك مراسٌم افتتاح التكوٌن فً الطور الثالث برسم السنة الجامعٌة 

 . صورة تذكارٌة لجمٌع الحاضرٌن إلى جانب مدٌر المدرسة

        بهذاشكل احتفال المدرسة الوطنٌة العلٌا للفالحة بانطالق التكوٌن فً الطور الثالث فً ٌوم العلم،  

جسرا للتواصل بٌن تارٌخ أصٌل، لمعت فٌه نجوم أنارت سماء الجزائر وحاضر مشرق بالعطاءات 

 .العلمٌة لجٌل واعد من الطلبة الباحثٌن


