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 هيداصتقالا هبكرملا وحن

’’هنكمم هقاط لقأب هليوط تافاسم عطق ’’:يميلعت عورشمو يعامج ّدحت ,لبقتسملل ناهر 



 هنيدم يف هيراك ناوب يرنه ةعماجل هعبات ,هسدنهلا ايجولونكتو مولعل ايلع هيموكح هسردم يه  ESSTIN    لا
     ذنم دهعتت, يسنان

.هيئيب تابكرم ريوطتب اماع
 هثلاثلا هنسلل قيبطتلاو هساردلا جاهنم نمضو

 يف                                          لا قيرف ّمضي,هعبارلاو
 هذتاسألا نم هعومجم فارشا تحت,ابلاط     نم رثكأ ماع لك

 هيداصتقا تابكرم دادعإل , نيينفلاو نيسدنهملاو
.(هئيبلا مرتحت)ءارضخ

ESSTIN يذلاو عورشملل يميلعتلا بناجلا ةيمهأ انه نمو 
لا هسردم نم نيجرختملل هيلاع هميق فيضي

Eco Motion tEaM by ESStin لا قيرف

  

:انقيرف اهب موقيس يتلا رييغتلا ناولأ ماعلا اذه  نّيبيس
 امك .يئابرهك عفدب هديدج هبكرم ميمصتب موقن لعفلاب اننإف

.هديدج هيكيناكيم همظنأو هديدج اداوم, اديدج الكيه انجمانربب دهعتن
 جاتحي انقيرف نأو هبولطملا دوهجلا نم ريثكلا كانه نأ ينعي اذه

.هديج جئاتن ىلع هظفاحملل عيجشتلاو معدلل

٢٠١١ ماع يف ديدجلا

هيمالعإ ءادصأ
 ام ّثب امك هينطولا فحصلا يف هلاقم ١٠٠ نم رثكأ قيرفلا نع رشن دقل

.ايئرمو ايتوص اريرقت ٢٠ نع ديزي
.ماع لك رئاز ٨٥٠٠ نم رثكأ ينورتكلالا انعقوم روزي امك

... قيرفو عورشم



زئاوجلا ةمئاق انيدل

 هيئايميك تالعافت نع هجتانلا هقاطلا لّوحت يتلاو رايتلل ةدلوم يه
. رمتسم يئابرهك رايت ىلا

 ارايت جتنيل ءاوهلا نيجسكأ عم نازخلا يف دوجوملا نيجورديهلا دحتي
.يئابرهكلا كرحملا ةيذغت ىلع ارداق

 رثكألا ايجولوكنتلا هذه نم لعجي ام ةرارحو ءام نع ةرابع يهف تايافنلا امأ
.هئيبلا ىلع ةظفاحم

دوقولا ةيراطب

... جئاتن ...

رامضملا جئآتنلا ةينقتلا ماعلا

(ةيناطيرب) ماهجنكور

 ةئف يف لوألا زكرملا
نيجورديهلا

رتيل/مك٣٣٠٠

دوقولا ةيراطب
نيتسجورديه ٢٠٠٧

(اسنرف)وراغون
 ةئف يف عبارلا زكرملا

نيجورديهلا
رتيل/مك ٢٥٠٩

دوقولا ةيراطب
نيتسجورديه ٢٠٠٨

(ايناملأ)زتيزول
ةئف يف عبارلا زكرملا

رتيل/مك ٢٨١٤
راكتبإلل ةلوألا ةزئاجلا

دوقولا ةيراطب
نيتسجورديه ٢۰۰٩

(ايناملأ)زتيزول
يئيبلا ميمصتلا ةزئاج

يندملا ركفلا ةزئاج يندملا ركفلا
EcoSwing ٢۰۰٩

(ايناملأ)زتيزول

 ةئف يف سماخلا زكرملا
نيجورديهلا

٢٣٧٩

دوقولا ةيراطب
نيتسجورديه ٢٠١٠)



. مهنع ىنغ ال...... نومهاسم
 قيرفل نويساسألا نوعارلا

 هبكرملا هذه ميمصت عم ّدح دنع فقوتي ال انحومطو تاديدجتلا نم ديزملا مدقنو ماع دعب اماع انتبكرم روطن
اينامأ زتيزول يف  Eurospeedway  لا قابس رامضم ىلع اندعوم

٢۰١١ رايأ ٢٨ ىلإ ٢٣ نم
لش دوقولا ةكرشل يئيبلا نوثاراملا ةقباسم يف

.ينورتكلالا انعقوم ىلع ماعلا لاوط انعم لصاوتلا مكنكمي امك
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انتدناسمو انتعباتمب اوددرتت الف

Contacts :   esstin.emt-communication@esstin.uhp-nancy.fr

 ٢٠١١ ماع يف Eco Motion tEaM  by esstin   لا قيرف عم انلك
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