
 

 جامعة تونس والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  يوما دراسيا تنظمان

 0202-0202  الستشراف آفاق المستقبل 
 7272فيفري  72 يوم الخميس

 

09h00 : ة للتربية والثقافة والعلومالعام للمنظمة العربي   المدير محمد ولد أعمر .معالي أ.د كلمة   

09h15  الحبيب سيدهم رئيس جامعة تونس .أ.د معالي: كلمة 

 

 صطناعيالاول : الذكاء ألالمحور ا
 

09h30  : أستاذ بالمعهد العالي للتصرف بتونس الوادي،زياد  .أ.د 

09h45 مدير المعهد العالي للتصرف بتونس، مدير مخبر مجد بن سعيد،ألا .: أ.د 

 نقاش

 في عصر الرقميات ة وأساليب تعليمهاطوير اللغة العربي  المحور الثاني : ت
 

10h00  :ات بتونسمدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنساني   ،المختار كريم .أ.د 

10h15  :ة بتونساالجتماعي  بكلية العلوم اإلنساني ة و رئيسة لجنة الدكتوراه والتأهيل للغة واآلداب والحضارة العربية  ،دى باديسنور اله .أ.د 



 نقاش

 المحور الثالث : تطوير مناهج علوم التربية
 

10h45  :المهن وإشهاد الكفاءات مدير مركز  ،سليم المصمودي .أ.د(4C9)   ة بتونساالجتماعي  ة ونساني  إلبكلية العلوم ا 

11h00 : ات بزغوانة في االنساني  مديرة المعهد العالي للدراسات التطبيقي   ،كوثر عياد .د.أ 

 نقاش

 المحور الرابع : تطوير البحث العلمي في العالم العربي
 

11h15  :بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس " علوم وتكنولوجيا "دير مدرسة الدكتوراه م، اج جمال بلح ..د أ 

: 11h30  ستراحةا 

11h45  :ة بتونساالجتماعي  ة ونساني  إلبكلية العلوم ا ، أستاذعامر يونس .أ.د 

: 12h00 رئيس جامعة تونس ةنائب  ،سوسن كريشان .أ.د 

 نقاش 

 التعلمور الخامس : سيكولوجيا التعليم والمح
 

 12h15  :نسة بتواعي  ة واالجتمنساني  إلابكلية العلوم  ، أستاذياسين زواري .أ.د 

12h30  :ة بتونساالجتماعي  ة ونساني  إلبكلية العلوم ا ستاذ، أصالح الدين بن فرج .أ.د 

 نقاش

 



14h00-13h00  استراحة فطور : 

 االهتمام بالطفل(حضارات ) بترسيخ الهوية والمحور السادس : تقارب الثقافات في العالم العربي عبر تطوير حوار ال
 

14h00  :ونس ة بتماعي  االجتو  ةنساني  إلة العلوم ابكلي "  ةواالجتماعي   ةاإلنساني   والعلوم آلدابا في ساتوالممار والنماذج والنظم البنيات دكتوراه "المدرسة  مديرة، بسمة نهى الشاوش ..دأ 

14h15  :بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس" ممارسة الفنوندكتوراه "علوم و المدير مدرسة  ،سامي بن عامر .أ.د 

 نقاش

 غير الماديالسابع : حماية التراث المادي و المحور
 

14h30  :للتراث بتونس الوطنيمدير المعهد ، فوزي محفوظ .أ.د 

15h45  :ي في العصر الوسيطسالمإلي االعالم العرب " مخبرنائب رئيس جامعة تونس، مدير  خالد كشير .أ.د ". 

 

15h00 :  اختتام اليوم الدراسي ونقاش 

 


