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, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, نظمت المدرسة الوطنية العليا للفالحة- الجزائر 

 التي تحمل اسم الوزير الراحل 2022حفل نهاية السنة الجامعية و تخرج دفعة 

 .سيد احمد فروخي

بحضور وزٌر , بممر المدرسة,  لالستمالل 60المنظم تزامنا باالحتفاالت بالذكرى ال, وجرى الحفل

بحضور أعضاء من الحكومة و غرفتً البرلمان و , عبد البالً بن زٌان, التعلٌم العالً و البحث العلمً

. اطارات لطاع التعلٌم العالً و طلبة المدرسة

وفً كلمة ألماها بهذه المناسبة, اعتبر السٌد بن زٌان أن تسمٌة هذه الدفعة على اسم الراحل سٌد أحمد 

عرفانا لمجهوداته التً بذلها فً التكوٌن, ومرافمة طلبة المدرسة فً "هو , الذي توفً مؤخرا, فروخً

". مجاالت تكوٌنٌة مختلفة, كالمماوالتٌة واالبتكار وحثهم على إنشاء مشارٌعهم الخاصة

ساهمت فً تكوٌن " عرٌمة"أكد الوزٌر ان المدرسة الوطنٌة العلٌا للفالحة مؤسسة , من جهة اخرى

 مهندسا من اصل 180بما فً ذلن خرٌجً هذه السنة الذٌن بلغ عددهم ,  مهندسا منذ االستمالل8.771

.  استاذ دائم146 طالب مسجل بالمدرسة ٌؤطرهم 1.170



.  مهندسا لدول صدٌمة وشمٌمة340و اضاف السٌد بن زٌان ان المدرسة كونت منذ االستمالل 

و ٌأتً تخرج هذه الدفعة حسب السٌد بن زٌان لٌعزز المدرات البشرٌة العاملة فً مجال الفالحة من أجل 

تعزٌز االنتاج فً جمٌع شعب الفالحة وفك رؤى علمٌة ودعم الصناعات الغذائٌة و العمل على تحمٌك 

. االمن الغذائً الذي ٌعد من احد اهم اولوٌات برنامج عمل الحكومة

 تزامن مع ذكرى هامة فً تارٌخ 57من جانبه, اكد مدٌر المدرسة طارق حرطانً ان تخرج هذه الدفعة 

المدرسة الوطنٌة العلٌا "الجزائر وهً الذكرى الستٌن لالستمالل الوطنً و عٌد الشباب, مبرزا ان 

اصبحت الٌوم إحدى وسائل التحرر ومواكبة  (1905)للفالحة التً تأسست فً بداٌة المرن الماضً 

". االستمالل

وفً هذا السٌاق, ذكر السٌد حرطانً بمساهمة المدرسة فً مواكبة و مساٌرة التطور فً مختلف 

المطاعات و المجاالت كاألمن الغذائً, التجهٌزات الفالحٌة, الصناعة الفالحٌة و الغذائٌة, و الزراعة 

. المائٌة و التجارة و الصٌد

لإلشارة فمد تم خالل هذا الحفل تسلٌم الشهادات و الجوائز للمتخرجٌن والطلبة االوائل فً الدفعة و كذلن 

تكرٌم الطلبة المسجلٌن لبراءة االختراع و الطلبة الفائزٌن بمسابمة استغالل لطعة ارضٌة بٌن مختلف 

. االلسام

كما تم اٌضا التولٌع على اتفالٌة تعاون بٌن المدرسة والدٌوان الوطنً للحبوب لتوظٌف بعض الطلبة 

وكذا تمدٌم شهادات و جوائز ألحسن االنشطة الممدمة من طرف النوادي العلمٌة للمدرسة و , المتخرجٌن

. تكرٌم بعض االساتذة

وعرف الحفل اٌضا تكرٌم عائلة الوزٌر السابك المرحوم سٌد احمد فروخً من طرف وزٌر التعلٌم 

ذكر فٌها بخصال و , بالمناسبة, كلمة, احمد زغدار, أٌن المى وزٌر الصناعة, العالً و البحث العلمً

. موالف الراحل

 


