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I. التقديم  
جّل برامجها العلمية المتمثلة في  2016نفّذت مدينة العلوم بتونس خالل سنة 

-12-15عالم الحيتانيات، من معرض ثالثة معارض علمية تفاعلية وهي  احتضان
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، 06-26إلى  05- 24الجراحة عند العرب من معرض و ،2016-05-08إلى  2015
   .2017ماي  14 إلى 2016نوفمبر  15من أسرار اآلليات الميكانكية معرض و

وقد سلّط المعرض األّول الضوء على تطور الحيتانيات عبر األزمنة من 
حيث بنية أجسامها وسلوكياتها وطرق تكاثرها وطبيعة غذائها، ومخاطر االنقراض 

بالشراكة مع هيئة تظاهرة الذي انتظم التي تهدّدها. في حين مثّل المعرض الثاني 
والمؤسسة التونسية لتاريخ الطب والصيدلة  2016صفاقس عاصمة للثقافة العربية 

هو أما المعرض الثالث ف لجراحة عند العرب.فرصة لجمهور المدينة ليتعّرفوا على ا
يعطي الفرصة  وهويعتبر أول معرض علمي مخصص للصغار يقدم بمدينة العلوم 

وحدة تفاعليّة، الكتشاف أسرار اآلليات الميكانكية المستعملة في  14 لرّواده من خالل
حياتهم اليوميّة في المنزل والسيّارة والمصنع فيختبرون عديد اآلليات المبتكرة مثل 

  مقبض الباب وهّزاز الهاتف والمنبّه وآلة الحفر.
افتراضي جديد خّصص  فضاءافتتاح  2016شهد شهر مارس من سنة و

  ية األبعاد وذلك بحضور وفد من السفارة الكورية بتونس. للتقنيات ثالث
نوفمبر في تقديم عرض  28 يوم شرعت مدينة العلوم بتونس، ابتداء منكما 

دقيقة أتاح  30يدوم » من األرض إلى الكون«فلكي جديد بالقبّة الفلكيّة بعنوان 
في العالم ومن  استغالله لفائدة القباب الفلكية ESOالمرصد األوروبي لسماء الجنوب 

بينها قبّة مدينة العلوم من دون مقابل مادي، وقد تمثلت مهّمة المدينة في القيام بعملية 
  الترجمة والتركيب على جهاز التخييل الخاص بالقبّة. 

احتفلت مدينة العلوم بعدد من األيام العلمية الدولية والمحليّة وهي اليوم و
ألرض، لعالمي ليوم اال، ويوم الرياضيات، والعالمي للحوت، واليوم العالمي للماء



 2016خالل سنة  تقرير نشاط مدينة العلوم بتونس  

3 
 

ويوم فضاء االستكشافات. وقد تضّمنت كل هذه الفعاليات محاضرات وعروض 
  وورشات علمية أّمنها فريق من المختصين.

حول  توقد تمحورالمقهى العلمي سلسلة من جديدة وقدّمت المدينة حلقة 
العلمية على التنويم المغناطيسي، في حين اهتّمت المحاضرات بعدد من المحاور 

، ومتالزمة داون، والطّب عند العرب، والتوّحد، الحيتانيات، والبقولياتغرار 
وتاريخ الطب في قرطاج، واستكشاف الماء في النّظام الشمسي، ومرض السّل، 

قدّم فضاء محاضرات الناشئة فقد يخّص في ما واستصالح البحيرات الساحليّة. أما 
صعوبات التعلّم عند األطفال، وتحديد أنواع  تناولتمحاضرات االستكشافات 

والدالفين والصيادين، والصوت والموسيقى، والمباني صديقة البيئة  ،الحيتانيات
  واالبتكار.

ات فلكية خّصصت سهر تمثّلت فيوتمثّل النشاط الفلكي في عدد من الفعاليات 
غزو الفضاء، وعبور كوكب عطارد، واالنفجار الكبير  لعدد من المواضيع مثل

الكواكب خارج المجموعة وونشأة الكون، والشمس، وليلة النجوم، والقياسات الفلكية، 
  الشمسية. 
واصلت الفضاءات العلمية تقديم أنشطتها المتمثلة في العروض من جهتها و

لعطل المدرسية، والتأطير العلمي والدورات والورشات العلمية والبرامج الخاصة با
التدريبية في علم الفلك والرياضيات، والفيزياء والكيمياء واإلعالمية، والملتيميديا. 

  عرضت المدينة عددا من األفالم واألشرطة الوثائقية.كما 
خارج شاركت المدينة في عدد من التظاهرات العلمية  على صعيد آخرو

الفلك السيار إلى عدد من الواليات، حيث قدّم عددا من  تنقّلأسوارها من خالل 
  األنشطة الفلكية ما بين عروض وورشات وسهرات فلكية وحصص بالفلك السيار.
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اصلت قرية العلوم بتطاوين مساهمتها في تنويع المشهد الثقافي بالجهة وو
حيث شاركت في جل المهرجانات الجهوية والوطنية والدولية التي وقع تنظيمها 
  بوالية تطاوين. وتّم تأمين عدد من الورشات العلمية لفائدة بعض المدارس االبتدائية.   

فيفري، ومع  29وزارة التربية يوم  اتفاقيات شراكة مع 3ووقّعت المدينة     
مارس، ومع ديوان الخدمات الجامعية للشمال  10مجمع التربية والتعليم وذلك يوم 

  مارس. 25يوم 
  
  
  
  
  

II. الجمهور  
على  اشخص 96289إقبال  2016سّجلت مدينة العلوم بتونس خالل سنة 

  خدماتها. 
الذي احتضنه فضاء المعارض المؤقتة  الحيتانياتعالم استقبل معرض قد و

   ا.زائر 13285 ماي من السنة الحالية 08إلى غاية  2015ديسمبر  15من 
ه مدينة العلوم بتونس تحتضناالذي التروس والعجالت المسنّنة، أما معرض 

   زائرا. 524فقد استقبل  2017ماي  14غاية إلى  2016نوفمبر  15من 
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 شخصا، وقد شهدت 6050ات الفلكية جمهورا غفيرا بلغ تظاهرالواستقطبت 
  زائرا. 4500ما ال يقّل عن أوت توافد  06التي انتظمت يوم ليلة النجوم 

  2016سنة ل الخ المدينةجمهور 
  2016  

  

 54247  الفضاءات العلمية
  26785  اللقاءات والتظاهرات

 4579  المكتبة المعلوماتية
  5629  إقامة أبي فهر

 1165  المدينة في الجهات
  3884  قرية العلوم بتطاوين

  96289  المجموع
  
 

III. النشاط العلمي  
   ةالتفاعلي ةرض العلمياالمع

  2016- 05- 08إلى  2015- 12- 15عالم الحيتانيات، من 
" الضوء على قدرة التأقلم  الكلّي لهذه الكائنات  سلط معرض "عالم الحيتانيات

مع الحياة البحريّة، كما يطرح  المعرض الكثير من األسئلة التي تتعلّق بهذه الثدييات، 
حول طبيعتها الفيزيولوجيّة والبيولوجيّة وسلوكيّاتها، كيف تتغذّى وكيف تتنفّس وكيف 

  تتكاثر وهل تتواصل فيما بينها.
لمعرض العالقات بين اإلنسان والحيتانيات من حيث ما أحاط كما يتناول هذا ا

بها من خرافات وأساطير ومراوحتها بين اإلعجاب والغموض،  إلى جانب مختلف 

0200004000060000

2016
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التهديدات التي تتعّرض لها اليوم  بسبب االستغالل المفرط للمحيطات وارتفاع نسب 
  التلوث فيها وكثرة الضجيج واالحتباس الحراري.

  معرضالجانب من     
  06- 26إلى  05- 24الجراحة عند العرب، من 

والمؤسسة  2016بالشراكة مع هيئة تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية 
مت مدينة العلوم بتونس معرضا علميا حول ظّ التونسية لتاريخ الطب والصيدلة ن

الجراحة عند العرب أشرف على إنجازه الدكتور أحمد ذياب أستاذ في الجراحة 
 450اشتمل هذا المعرض على وتقويم األعضاء ودكتور في األنثروبولوجيا البشرية. 

ميالدي،  15والقرن  8نموذج ألدوات طبية استعملها الجراحون العرب ما بين القرن 
المدرسة الطبية  لجراحين ينتمون إلىلوحة تحمل صور افتراضية  21، وةمعلق 40

  ببيت الحكمة بالقيروان. 
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   همحتوياتمعلّقة المعرض وجانب من 
ماي  14إلى  2016نوفمبر  15من ، أسرار اآلليات الميكانكية

2017 
احتضن فضاء المعارض المؤقتة بمدينة العلوم بتونس معرضا علميّا حول 
عالم الميكانيك. وقد مثّل فرصة لرّواد المدينة كي يقوموا بالتعّرف على ميكانيكية فّك 
البراغي ورفع األغطية وفتح العلب وغطاء المركبات. كما اشتمل المعرض على 

حتى أصبحت من الضروريات الحياتية نبذة تاريخية عن تطّور اآلالت الميكانيكية 
على غرار أقفال الباب وحزام األمان في السيارة وآالت اإلنذار والهواتف الجوالة 

  وغيرها من األدوات المنزلية. 

     
  معرضال جانب من الجمهور

  03- 10، المدّعمالواقع تدشين فضاء 
تدشين الفضاء االفتراضي الجديد بمدينة العلوم بتونس  مارس 10تّم يوم 

هذا المشروع على تقنيات ثالثية  ويعتمدبحضور وفد من السفارة الكورية بتونس. 
تمّكن الزائر من التعامل مع ديكورات ومجسمات افتراضية من خالل شاشة  األبعاد

   عرض.
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  الفضاءتدشين     
  

 28ابتداء من ، »األرض إلى الكون من« عرض علمي جديد بالقبّة الفلكيّة
 نوفمبر

في انتظار اقتناء أشرطة فلكية جديدة لعرضها في القبّة الفلكية، قامت مدينة 
وتركيب عرض وترجمة العلوم بتونس، في تجربة هي األولى من نوعها، بتنزيل 

األوروبي  المرصدأتاح دقيقة  30يدوم فلكي جديد بعنوان "من األرض إلى الكون" 
استغالله لفائدة القباب الفلكية في العالم  2015في موفى سنة  ESOء الجنوب املس

  ومن بينها قبّة مدينة العلوم من دون مقابل مادي. 

  معلّقة العرض الجديد  
 European Southern Observatoryالمرصد األوروبي الجنوبي (و

ESO(  المنظمة األوروبية لألبحاث الفلكية في نصف الكرة يطلق عليه أحيانا اسم
 1962دولة من الدول األوروبية عام  14هيئة شكلتها وهي السماوية الجنوبية، 
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أخذت تلك الهيئة على عاتقها بناء أحدث أنواع المراصد قد بغرض البحث الفلكي. و
الكرة  وفتح المجال أمام الباحثين األوروبيون الكتشاف غوامض السماء في نصف

وقد تّم إعداد هذا العرض في  يوجد المرصد األوروبي الجنوبي في تشيلي.والجنوبي. 
إطار االستعداد الفتتاح قبّة المستعّر األعظم للمرصد األوروبي الجنوبي ومركز 

) الذي ESO Supernova Planetarium and Visitor Centreالزائرين (
  كية مفتوحة المصدر في العالم.وهي أّول قبة فل 2018سيتّم افتتاحه سنة 

 لغة 20إلى والجدير بالتنويه أّن هذا العرض قد تّمت ترجمته 
)http://www.eso.org/public/videos/eso-fettu/( وقد انفردت مدينة ،

 ، والجدير بالتنويه أّن هذا،إلى اللغة العربيةمن االنجليزية العلوم بتونس بترجمته 
قد  ،الشمسي تاريخ الكون والنّظامالذي يتمحور حول أهّم محطات  ،العرض الفلكي

الكورية واليابانية والصينية اللغة بكّم هائل من الترجمات التي من بينها حظي 
 ،واالسبانية والهندية وااليطالية واليونانية واأللمانية والبلغارية وغيرها من اللغات

  . نظرا إلى حداثته وجماليته وتقنيته العالية
  االحتفاالت باأليام العلمية
 02-  19اليوم العالمي للحوت، 

نظمت مدينة العلوم محاضرة حول دراسة الحيتانيات في تونس من تقديم 
السيدة نجالء البجاوي وهي أستاذة البيئة البحريّة بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية 

كانت من تقديم السيد ي تمحورت المداخلة األولى الت .بتونس، أعقبتها ثالثة مداخالت
حول التعريف بصفاقس  من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار قرعةسامي 

تحدّثت السيدة رمال بن مسعود وهي باحثة في مرحلة ما بعد ، وبالحيتانيات في تونس
قامت و .الصور التعريفيةوتقدير عدد الحيتانيات في تونس الدكتوراه عن كيفية 
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بتقديم بتونس السيدة هادية عطية الهيلي من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 
  الحيتانيات. شحوطالشبكة الوطنية لدراسة 

  
   المحاضرة جانب من جمهور

   03- 22اليوم العالمي للماء، 
مارس من خالل عدد  22احتفلت مدينة العلوم بتونس باليوم العالمي للماء يوم 

الفقرات العلمية على غرار ورشة إطالق الصواريخ المائية والحياة المجهرية من 
داخل قطرة ماء، وعدد من التجارب العلمية التفاعلية تناولت عديد المحاور المتعلّقة 
بالماء، ومن جهته قدّم ركن األطفال أنشطة في الرسم، كما اختتمت فعاليات االحتفال 

  بمسابقات لألطفال.

     
  االحتفال باليوم العالمي للماءجمهور 
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 ,2C2Dباالشتراك مع  REACTومن جهتها أسهمت جمعية البحث النشيط 
SONEDE, CERTE,   ووزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري في

 Engagement citoyen pour le فعاليات هذا االحتفال من خالل محاضرة بعنوان
patrimoine national eau   من تقديم السيدة ثريا المالح عن الجمعية التونسية

   .للتغيرات المناخية والتنمية المستديمة
عرض تنشيطي بعنوان سلسلة المهن المرتبطة بالماء كما تّم بالمناسبة تقديم 

شارك فيه عدد من الناشطين في المجتمع المدني وتّم عرض معلقات من إعداد معهد 
 Les territoires de l'eau, irrigation et partage de) بعنوان IRDالبحوث للتنمية (

l'eau en Méditerranée . 
   03- 27يوم الرياضيات، 

، ورشة بعنوان "أسرع من اآللة الحاسبة"اشتمل برنامج التظاهرة على 
ورشة قياس المسافة مابين األرض والشمس، والتعريف بمفهوم الهندسة التفاعلية و

تّم تركيز فضاء و، وورشة الرياضيات وعلم الفلك. Algebraبرمجية من خالل تقديم 
للتجارب العلمية، وعرض معلقات من إعداد تالميذ المدرسة اإلعدادية الطاهر حداد 

  ببن عروس تحت إشراف أستاذة الرياضيات بالمدرسة.

  من الفعالية وجمهورها جانب          
  04- 24ألرض، لعالمي ليوم اال
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فضاء الحياة واإلنسان برنامجا متنوع  أعدّ لألرض  باليوم العالمياحتفاال 
ورشة حول الحفريات، وأخرى عن الطاقات المتجدّدة، اشتمل على الفقرات 

ومسرحية موجهة إلى األطفال بعنوان ضيعة جهالن، ومحاضرة حول معالجة مياه 
  وتوزيع المياه.الشرب من تقديم السيد محسن كعبي من الشركة الوطنية الستغالل 

  05- 08يوم فضاء االستكشافات، 
م فضاء االستكشافات يوما مفتوحا تضّمن عددا من الورشات والعروض ظّ ن

  العلمية ومسابقات فكرية. 
  المقهى العلمي

   03- 04، التنويم المغناطيسي
نّشط الحلقة الدكتور صبري زغالمي معالج بواسطة التنويم المغناطيسي وقد 
أبرز كيف يمكن لالوعي أن يعّوض عملية التبنيج العامة خاصة وأنها دون 

  مضاعفات. 
  المحاضرات

   01-  22عالم الحيتانيات، 
على هامش معرض "عالم الحيتانيّات" وبالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة 

اسات في الحوتيّات، نّظمت مدينة العلوم بتونس أمسية علمية اشتملت للبحوث والدر
" يئة البحريةبتأقلم الحيتانيات في العنوان ". حملت المحاضرة األولى على مداخلتين

قدّمتها السيّدة نجالء البجاوي أستاذة البيئة البحريّة بالمعهد الوطني للهندسة الزراعيّة 
قدّمها فقد " ذكاء حادّ للحيتانيّات"قد كانت تحت عنوان . أما المحاضرة الثانية فبتونس
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مهندس رئيس مختص في علوم البحار ورئيس الجمعيّة وهو األستاذ سامي مهنّي 
  التونسيّة للبحوث والدراسات في الحوتيّات. 

 02- 05، البقوليات في المطبخ التونسي
الي للدراسات احتفاال بالسنة الدولية للبقوليات وباالشتراك مع المعهد الع

السياحية بسيدي الظريف، نظمت مدينة العلوم بتونس محاضرة قدّمها الشاف مؤمن 
 ذي األصولالمطبخ التونسي بالمحاضر  وعّرفبن يونس وهو أستاذ بالمعهد. 

  . ةيطالياالو ةتركيالو ةندلسياألو ةعربيالو ةبربريال
د،    04- 01التوّح

قامت الدكتورة أحالم بالحاج وهي مختّصة في علم نفس الّطفل والمراهق، 
ورئيسة قسم طّب نفس األطفال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى، بالتعريف بالتوّحد 

هو مصطلح طبّي نفسي يتعلّق بعمل الدّماغ ويرتبط بقدرات التعلّم  والتوّحد .أو الذّهان
، وينتج عنه صعوبات كبيرة في التفاعل مع واإلدراك وقواعد التّواصل االجتماعي

  المحيط. 

        
  معلّقة المحاضرة وجانب من جمهورها

  05- 06متالزمة داون، 
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 Professeur en génétique médicalشعبوني، عّرفت الدكتورة حبيبة ال
prénatal – enfants – adultes ،21التثالث الصبغي بمتالزمة داون أو ما يعرف ب .

األبحاث حول هذا المرض وأصبح التي بلغتها اليوم ت اتطورالضوء على ال وسلّطت
   .اكتشافه منذ الشهر الثاني من الحمل ممكنا

  05- 27، الطّب عند العرب بين القرنين الثامن والخامس عشر
بالتوازي مع احتضان المدينة لمعرض "الجراحة عند العرب" تّم تنظيم يوم 

عن "التبنيج الجراحي في القرن  المداخلة األولىقدّم  .مداخلتينعلمي اشتمل على 
، الذي بيّن مختلف وهو طبيب نفسي ،األستاذ أنور الجرايةالعاشر عند األغالبة" 

  . طرق التبنيج التي كانت متّبعة
قدمها األستاذ تحت عنوان "الجراحة عند العرب" فقد المداخلة الثانية أما 

، األنتروبولوجيا البشريّةوعظام والصدمات مختّص في جراحة الوهو أحمد ذياب، 
الذي رّكز على كيفية صنع األدوات الطبية من خالل الشراكة الناجعة ما بين 

  .الحرفييّن في الحدادة والنجارةمتطلبات المهنة الطبية ومهارة 
  06- 03، تاريخ الطب في قرطاج

"من  بعنوانالدكتورة شدليّة بن مامي  من تقديم محاضرتين األولىتّم تنظيم 
في الطّب استعملت قديما تركيبة دوائيّة حول  تمحورت ماغون إلى دليل دورفلت"

   .ووقع ذكرها في دليل الصيدلة الحديثة البيطرّي منذ ماغون القرطاجنّي
الثانية وهي مداخلة ال ،م، أستاذ بجامعة تونس المناراقدّم الدكتور حمزة صدّ و

استنادا أهميّة ممارسة الطّب في تونس قديما  اأبرز عبره"الطّب في قرطاج"  بعنوان
  القديمة.الكتابات والمخطوطات  إلى ما ورد في
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ّات؟ الغذائيّة القيمة  10- 14 للبقولي
قّدمت الدكتورة هندة الجّموسي بمناسبة االحتفال بالسنة الدولية للبقوليات 

التي تتميّز  البقوليّات وهي أستاذة مساعدة بالمعهد الوطني للتغذية محاضرة حول
  .الغذائيّة واأللياف المرّكبة الكربوهيدراتوالطاقيّة  بالمواد غنيّةال الغذائيّة بقيمتها

 
 

 11- 11، للبقوليّات البيئي الطابع
 الوطني بالمعهد رىبالك الزراعات ربمخ رئيسوهو  خّراط محمد األستاذ قّدم

محاضرة خّصصها  ،ومختّص في البقوليات ذات البذور بتونس الزراعي للبحث
 التربةو والحيوان إلنسانالتي تمثّل مصدرا للتغذية لدى ا البقولياتللتعريف بأهمية 

 التوازن نيتحسو الهواء في األزوط تثبيت يف مساعداوهي بذلك تعتبر عنصرا 
  .البيئي

ظام الشمسي: البحث المستمّر عن آثار الحياة ، استكشاف الماء في النّ
12 -11 

، استضافت بكليّة العلوم بتونس STVSTبالتعاون مع مدرسة الّدراسات العليا 
باحث بمختبر الّدفع النفّاث بوكالة وهو  الدكتور عصام حقّيمدينة العلوم بتونس 

داخل الماء حول المستجدات في البحث عن محاضرة ، الذي قّدم الفضاء النازا
 الّنظام الشمسي.كواكب 
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  عصام حقّيجماعية مع الباحث  
 12- 02، مرض السلّ 

معهد البحوث في إطار تسليط الضوء على مرض السّل قّدمت باحثتان من 
وكانت  األستاذة ندى سويسي دحاني محاضرتان، األولى قّدمتها البيطريّة بتونس

 دكتورة حنان رجبوالثانية من تقديم ال »الحيوانات مرض السّل عند«بعنوان 
لتساؤالت من اعدد الباحثتان عن  أجابت. وقد »مرض السّل عند اإلنسان « بعنوان

  مرض السّل في تونس عند اإلنسان والحيوان. التي تتمحور حول
ّة: يستخدمها اإلنسان وال يحافظ عليها. فهل يمكن  البحيرات الساحلي

  12- 16، استصالحها؟
 مشفوعة بنقاشمحاضرة احتضنت قاعة ابن الهيثم في مدينة العلوم بتونس 

حث بمركز التنّوع ابودكتور وهو ، Rutger De Witيتجار دي ويت قّدمها 
. وقد تمحورت هذه المحاضرة حول األنظمة البيئية المتحّركة CNRS ي بالـالبحر
أنظمة بيئيّة استغلّها وهي البحيرات الساحليّة والتي تعرف أحيانا بالبرك. في 

ألنشطة الترفيهية والسياحيّة الداخليّة والخارجيّة، في اولصيد التقليدي، في ااإلنسان 
الزحف . وقد أبرز المحاضر خطر المناطق المجاورة من الفيضانات ةياموفي ح

على استمرارية هذا  السّكاني والصناعة المكثّفة والفالحة وبناء الموانئ العسكريّة
  التنوع البيولوجي.الغني ب النظام البيئي
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  محاضرات الناشئة
م عند األطفال   02- 26، صعوبات التعّل

قدّم الدكتور وحيد قوبعة وهو طبيب نفساني، وطبيب نفسي مختّص في 
اضطرابات التعلّم عند أمراض األطفال، معالج نفسي ومقيم سابق بمستشفيات نانسي، 

والتواصل والقراءة  في صعوبات التذّكر والربط بين األحداثالمتمثّلة  األطفال
  والكتابة. 
ّتهاتح   03- 25، ديد أنواع الحيتانيات ومقدّمة حول هوي

قدّم السيّد سامي مهنّي وهو مهندس رئيس مختص في علوم البحار ورئيس 
لمعرفة الثدييات حاليا في العالم ، مختلف الطرق المتّبعة "حوتيّات"الجمعيّة التونسيّة 

   .البحريّة
  04- 22الدالفين والصيادين، 

السيّد سامي مهنّي، جمهور مدينة العلوم من  "حوتيّات"عّرف رئيس جمعيّة 
  الناشئة بخصوصيات الدالفين التي تعتبر صديقة لإلنسان.

 10- 21، الصوت والموسيقى
مداخلتين حول محور الصوت  فضاء االستكشافاتاحتضن مدّرج 

تقديم " وكانت من الموسيقى والصوتيات" والموسيقى، حملت المداخلة األولى عنوان
، في للفنون والميلتيميديا بمنّوبة أستاذ مساعد بالمعهد العاليوهو  السيّد أشرف كّمون

" وكانت تأثير الموسيقى على جسم اإلنسان وروحهما حملت المداخلة الثانية عنوان "
  .موسيقيمؤلف وهو  السيد زياد شقوايمن تقديم 
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ّد تقديم، أفضل لحياة ..واالبتكار البيئة صديقة المباني  فوزي السي
 FOBBEX INDUSTRIES ،25 -11 عام مدير بوزيد،

احتضنت قاعة المؤتمرات ابن خلدون محاضرة خّصصت للتعريف بأهّم 
 وزنا وأخف راحة رثوأك وأسهل، أسرع ليكون البناء قطاعالتطورات التي يشهدها 

  .البيئة ىلع حفاظا رثوأك ومالئمة، وجمالية ودواما أمنا رثوأك
  النشاط الفلكي

  04- 23غزو الفضاء، سهرة 
السيّد رياض بن نصيب حول تاريخ غزو  هاقدّمتمحورت هذه المحاضرة التي 

أهم القوانين الفيزيائية وصوال إلى بإلنسان مرورا األولى لكتشافات االمن بدأ الفضاء 
  أحدث البعثات الفضائية.

  وجانب من جمهورها السهرةمعلّقة         
  05- 09، عبور كوكب عطاردمواكبة 

من فضاء الكون  نوفل بن معاويةالسيّد م قدّ خالل مواكبة عبور كوكب عطارد 
المراقيب الفلكية والنظارات بيمكن رصدها  ظاهرة التيهذه المحاضرة حول 

  الخاصة.
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  معلّقة التظاهرة الفلكية وجانب من فعالياتها ومن جمهورها     
  

  05- 21، االنفجار الكبير ونشأة الكونسهرة 
أهّم أسس نظرية قدّم السيّد هشام بن يحي من فضاء الكون محاضرة حول 

  اء حول نشأة الكون. ماالنفجار الكبير السائدة عند العل

     
  الفلكية وجانب من فعالياتها ومن جمهورها السهرةمعلّقة   

  06- 26يوم الشمس، تظاهرة 
عن الشمس،  اعلمي افضاء الكون عرض قدّم في إطار اليوم العالمي للشمس

األرض والشمس والتصوير الشمسي،  نما بيوورشة حول كيفية قياس المسافة 
وتمّكن جمهور التظاهرة من رصد الشمس بفضل المراقيب الفلكية التي وضعت على 

  ذّمته.
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  جانب من فعاليات يوم الشمس

  
  

  08- 06، ليلة النجومسهرة 
نظمت مدينة العلوم بتونس باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك 
والجمعية التونسية الشبان والعلم ونادي األطفال برادس سهرة ليلة النجوم التي 

شخص واكبوا فعاليات هذه التظاهرة العلمية التي  4500حضرها ما ال يقّل عن 
لفرنسي هنري بيكار اشتملت على عرض حكائي حول الكون قدمه الحكواتي ا

Henri Becquart  ومسرحية لألطفال، ورصدا للسماء باستعمال التلسكوبات
  وفضاءات تنشيطية ومعارض للوحات ومعلقات.        

         
مها أطفال نادي رادس  عرض حكاية الكون والمسرحية التي قدّ



 2016خالل سنة  تقرير نشاط مدينة العلوم بتونس  

21 
 

        
 جانب من الورشات والعروض العلمية

  
 11- 26الفلكية، سهرة القياسات 

باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلم الفلك، نّظمت مدينة العلوم بتونس سهرة 
فلكية اشتملت على عرض علمي قدّمه السيد سفيان كمون رئيس الجمعية وتمحور 
حول كيفية قيس المسافات ما بين الكواكب، وأعقبه رصد فلكي بواسطة المراقيب 

 لوم بتونس على ذمة جمهورها.الفلكية التي وضعتها مدينة الع
 12- 24سهرة هل نعيش وحدنا في هذا الكون؟، 

باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلم الفلك، تّم تنظيم سهرة فلكية اشتملت على 
عرض علمي اشترك في تقديمه السيدة سارة السنوسي والسيد نوفل بن معاوية، 

 ورصد للسماء.

        
 جانب من فعاليات السهرات الفلكية 
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  أنشطة الفضاءات العلمية
في إطار معرض "عالم الحيتانيات" قدم فضاء المعارض المؤقتة جملة من 
الورشات العلمية مع الشراكة مع جمعية "حوتيات" وتمحورت هذه الورشات حول 

يض التعرف على عالم الدالفين وكيفية حماية حيتانيات الموجودة بالبحر األب
  المتوسط.

  معلّقة الورشة وجانب من فعالياتها     
  04- 05، التنقل عند الحيوان

ورشة للتعريف  من فضاء الحياة واإلنسان هالة التومي ةالعلمي ةالمؤّطر تقدّم
  .األوساط البيئيةوالعالقة بين األطراف و الحيوانطرق التنقل لدى بمختلف 

  04- 09األجسام الصغيرة في النّظام الشمسي، 
 الكويكبات والمذنبات من فضاء الكون نوفل بن معاويةقدّم المؤطر العلمي 

  .بقايا تكّون النّظام الشمسيالتي تعتبر والنيازك 
  05- 08ورشة المستحلبات، 

المستحلب ماهية  من فضاء االستكشافات نجوى بايقدّمت المؤطرة العلمية 
  ما يتعذر مزجهما.هو خليط من مادتين سائلتين أو أكثر عادةً الذي 

  

  05- 08هندسة كمبيوتر، 
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ذه الورشة ه رياض العبدلي من فضاء االستكشافاتقدّم المؤطر العلمي 
  مكونات وحدة المعالجة المركزية للحاسوب.للتعريف ب

 05- 08مسرح خيال الظل، 
شمس المؤطر العلمي نّشط تزامنا مع يوم االستكشافات والسنة الدولية لإلبل، 

واألوساط البيئية  اإلبلتنوع ورشة للتعريف ب ،من فضاء االستكشافات الدين عزوزي
  .الثالثة" اإلبلمن خالل مسرحية بعنوان " التي تعيش فيها وكيفية تأقلمها معها

  06- 26حركة الشمس، 
هذه  من فضاء الكون سارة السنوسي وهشام بن يحي انالعلمي انقدّم المؤّطر

  .تحديد فترة حركة الشمس من خالل رصد البقع الشمسيّة ةيبكيف الورشة للتعريف
  12- 21نظرية البيان، 

قدّم المؤطر العلمي عبد الفتاح سليم من فضاء المعارض المؤقتة ورشة 
هي نظرية في الرياضيات وعلوم و) Graph theoryنظرية البيان (تمحورت حول 

  .الحاسب تدرس خواص المخططات
ل س، واستخراج األدن، ، عند الحيوان التنقّ والجراثيم، والتنفّ

نات التربةو   مكّو
 عددا من الورشاتقدّمت المسؤولة عن فضاء الحياة واإلنسان هالة التومي 

علمية حول مختلف طرق التنقّل والحركة لدى الحيوانات تبعا الختالف البيئة التي 
مختلف الطرق ، وكيفية مقاومة الجراثيم الضاّرة، والجهاز التنفّسي وتعيش فيها

المتبعة الستخراج األدن. وبمناسبة االحتفال باليوم العالمي للتربة تّم تقديم ورشة 
  علمية للتعريف بمختلف مكّونات التربة.
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  جانب من النشاط    
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  التكوين والتأطير العلمي
  02- 13إلى  11، من اتالرياضيوعلم الفلك دورة تدريبية في 

هذه الدورة فضاء المعارض المؤقتة بعدد من الوحدات تنظيم في  ساهم
شارك فضاء الكون بورشة تدريبية في علم و، 21التفاعلية من معرض رياضيات 

  الفلك.

      
  جانب من فعاليات الدورة التدريبية

  04- 23إلى  21، من 2مستوى  في علم الفلكدورة تدريبية 
 هافضاء الكون دورة تدريبية موّجهة لمنشطي دور الشباب اشتمل برنامج نّظم

على ورشات نظريّة وتطبيقيّة حول الضوء في علم الفلك والنجوم وقياس المسافات 
  الكونية.

  معلّقة الدورة التدريبية وجانب من فعالياتها     
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  06- 25إلى 22المدرسة الصيفية في علم الفلك، من 
سنوات على مدى  10تواصلت الدورة التكوينية الموّجهة للتالميذ البالغين 

 ورشات نظريّة وتطبيقيّةحصة بالقبّة الفلكية وسهرة فلكية  واشتملت علىأربعة أيّام 
واشتملت محاور المدرسة الصيفية حول تحديد الشمال الجغرافي،  .وحكايات فلكية

  وصنع مجسمات للنظام الشمسي.
 06- 29يفية في علوم الفيزياء والكيمياء واإلعالمية، من الدورة الص

  07- 02إلى 
تلميذا  27واكبها تضّمنت هذه الدورة األولى عددا من الورشات العلمية 

    واختتمت بتقييم وتقديم شهادات مشاركة وتوزيع الجوائز على الفائزين.
 في علم الفلك الصيفيةرس امدال

            
 النشاط وصورة جماعية للمشاركين في مدرسة مبادئ علم الفلك معلّقة

مدارس في علم الفلك، حسب  3نّظمت مدينة العلوم بتونس خالل شهر جويلية 
، 07-25إلى  22)، من  UNAWEتعليم األطفال علم الفلك ( الروزنامة التالية:

 20الفلك، من  التعّمق في علم، و07-16إلى  13المبادئ األولية في علم الفلك، من و
  .07- 23إلى 
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شخصا  85وقد كان الهدف من هذه المدارس الصيفية التي شارك فيها 
التعريف بالسماء والمبادئ األولية في علم الفلك، وتعلم ممارسة علم الفلك من خالل 

البرنامج على عدد من المحاور هي تاريخ علم الفلك،  معادالت رياضية. واشتمل
الشمس، ورصد الشمس، والنجوم والضوء، ومعدّات الرصد - القمر-والنظام األرض

 الفلكي.

                                                                                           
 النشاطجانب من      

 إلطارات الطفولةدورة تدريبية 
نّظمت مدينة العلوم بتونس دورتين تدريبيتين لفائدة مؤطري دور الشباب 

سبتمبر، وانتظمت الدورة الثانية  30إلى  28واألطفال، انتظمت الدورة األولى من 
نوفمبر. اشتمل برنامج الدورتين على عدد من العروض والورشات  25إلى  23من 

  هر الفلكية، والنظام الشمسي، والنجوم.العلمية التي تمحورت حول الظوا
 نوفمبر 25 إلى 23 من، الفلك علم في التكوين

 نوادي لمنشطي التدريبية الموّجهة نّظمت مدينة العلوم بتونس هذه الدورة
 على تعلّم قصد تشجيعهم ن،يوالمعلم الثقافة ودور الشباب ومنشطي دور األطفال
  في مناطقهم. علمية أنشطة وبعث العلميّة الثقافة مبادئ

  االملتيميدي اتورش
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التي تم إلحاقها بالمكتبة المعلوماتية حديثا في غرة  االملتيميديقامت وحدة 
تراوحت  تلميذا 150 واكبها االملتيميديبتنشيط جملة من الورشات في  2016نوفمبر 

وبرمجية  Cartonnerieوقع تدريبهم على استعمال   سنة14و 8أعمارهم بين 
Scratch   وكيفية استعمالflibbook.  

  
  جمهور الورشة خالل إحدى الحصص التدريبية

 العلميين لفائدة المؤطريندورات تدريبية   
تابع المؤطر العلمي هشام بن يحي من فضاء األرض في الكون دورة تدريبية 

أوت بفرنسا، من تنظيم رابطة المدرسين والمختصين في علم الفلك  25إلى  18من 
 CLEA comité de liaison enseignants et astronomes enبفرنسا (
France تمحورت حول أحدث طرق تطوير الكفاءات النظرية والتطبيقية (

سارة السنوسي  ونالعلمي ونوتابع المؤطر للمؤطرين العليين في مادة علم الفلك.
 01من ة بالقطب التكنولوجي الغزالدورة تدريبية وسامية باللطيف وعبد الفتاح سليم 

  أكتوبر تمحورت حول بيداغوجية العلوم. 03إلى 
  الزيارات المنظمة
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زارت وفود مدرسية من المدرسة الكندية بتونس، ومدرسة اللغمان، 
والمدرسة الخاصة المالك الصغير بالنصر، ومدرسة قرطاج بمنزل بورقيبة، 

  واشتمل برنامج الزيارة المنظمة على عدد من الورش والعروض العلمية.
  التظاهرات العلمية

 Africa أكتوبر تظاهرة بعنوان " 22احتضن فضاء المعارض المؤقتة يوم 
Code Week  من تنظيم "ITA و CNIEمدينة في هذه وتمثلت مساهمة ال

  .21التظاهرة في تقديم المعرض العلمي رياضيات 

  جانب من الفعاليات  
  في الجهات المدينة

تنقّل الفلك السيار إلى عدد من الواليات، حيث قّدم المؤطرون العلميون في 
مادة علم الفلك، عددا من األنشطة الفلكية ما بين عروض وورشات وسهرات فلكية 

  وحصص بالفلك السيار.
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 جانب من فعاليات المدينة في الجهات 

 
  عروض األفالم واألشرطة الوثائقية

في إطار معرض "عالم الحيتانيات" و بالتوازي مع برمجة العطلة المدرسية 
 Les aventures du jeune Moby« تم عرض فيلم للصور المتحركة بعنوان 

Dick   « مارس  18. كما تم عرض يوم 2016مارس  24و  16في مناسبتين أيام
الحاصل على »  The COVE, la baie de la honte« الشريط الوثائقي   2016

  .2010جائزة أسكار ألحسن شريط وثائقي لسنة 

 المؤطر العلمي النشاط التاريخ المكان
-13و 12 المهدية

08 
 هشام بن يحي سهرة فلكية

االبتدائية بباب المدرسة 
 الجديد

الفلك السيار وورشة في علم  03-11
 الفلك

 رياض بن نصيب
 سارة السنوسي

 هشام بن يحي  محاضرة وسهرة فلكية 11-09 القيروان
-12و 11 شنني -قابس  

11 
علم  الفلك السيار، وورشات في

  الفلك، وسهرة فلكية
 ورشات فلكية والفلك السيار 11-13 سيدي بوزيد
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  وجانب من الجمهور المعلّقة الخاصة باألشرطة الوثائقية      
  قرية العلوم بتطاوين

قرية العلوم بتطاوين مساهمتها في تنويع المشهد الثقافي بالجهة حيث واصلت 
شاركت في جل المهرجانات الجهوية والوطنية والدولية التي وقع تنظيمها بوالية 

علمية لفائدة بعض المدارس االبتدائية وذلك الرشات وتّم تأمين عدد من الو تطاوين.
وتمحورت هذه الورشات حول  العلميبطلب من المدرسين خاصة في مادة اإليقاظ 

  الدورة الدموية.   والبصر والضوء والدارة الكهربائية 

  جانب من الزيارات المنّظمة       
تمحور حول أعدت قرية العلوم برنامجا علميا وبمناسبة العطلة المدرسية 

  الرياضيات.والفيزيولوجيا والطاقة والمادة والدارة الكهربائية وعلم الفلك مواضيع 
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  جانب من التنشيط العلمي خالل العطلة المدرسية

وضمن فعاليات المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين في دورته الـ 
مع الذكرى الثانية النبعاثها، تظاهرة  بالتزامنمارس  18نظمت قرية العلوم يوم  37

ظاهرة عبور  2016ماي  09واكبت يوم كما تنشيطية بعنوان "بالعلم نبني تونس" 
جوان بث برنامج ثقافي مباشر من قرية  90، وتّم  يوم كوكب عطارد أمام الشمس

العلوم على موجات اذاعة تطاوين من الساعة العاشرة ليال حتى الساعة الواحدة بعد 
  منتصف الليل. 

وأّطرت قرية العلوم عددا من مشاريع التخرج لفائدة طلبة المعهد العالي 
للتكنولوجيا والمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين تمحورت في أغلبها حول 

تطوير مجسم نظام ، وة والطاقة الهوائيةيصناعة مجسم لكيفية استغالل الطاقة الشمس
  .زيارة افتراضية لقرية العلوم بتطاوين، وانجاز والشمس والقمر األرض

  
 فعاليات رصد عبور عطارد
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خالل شهر جويلية مدرسة بتطاوين  قرية العلومظمت إلى جانب ذلك ، فقد ن
لفائدة  2016جويلية  29و 28و 27أيام  األولىصيفية في علم الفلك في دورتها 

   .اإلعداديةتالميذ المدارس 

       
  جانب من التنشيط العلمي خالل العطلة المدرسية

سهرات فلكية   3وبمناسبة إقامة تظاهرة ليلة النجوم فقد شهدت المنطقة تنشيط 
عروض المن  واشتملت على عدد، 2016أوت  07و 06و 05أثثت أمسيات 

وحصص علمية ورصد للنجوم والكواكب والقمر بواسطة التلسكوبات الورشات الو
على  تلف الشرائح العمريةعدد هام من الزوار من مخ وقد توافدبالقبة الفلكية المتنقلة 

 .هذه السهرات

    
  فعاليات السهرات الفلكية بقرية العلوم بتطاوينجانب من 
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فقد تّم تنظيم عدد من  االحتفال باألسبوع العالمي للفضاءأما في ما يتعلّق ب
من الفضاء:  األرضبعنوان " 2016 أكتوبر 7يوم  محاضرةالفعاليات من أبرزها 

 الباحث بوعجيلة الصيفيمن تقديم االستشعار عن بعد في خدمة التنمية المستدامة" 
 من معهد المناطق القاحلة بمدنين.

    
  فعاليات االحتفال باألسبوع العالمي للفضاءجانب من 

بالسنة  ومن جهتها ساهمت قرية العلوم بتطاوين في فعاليات االحتفال العالمي
يوما مفتوحا ، فباالشتراك، مع جمعية "نكهة بالدي" نّظمت القرية الدولية للبقول
قدّمها الغذائي والتغذية  األمنحول زراعة البقول ومساهمتها في  أولى تضمن مداخلة

حول ثانية ومداخلة  ،باحث بمعهد المناطق القاحلة بمدنينوهو لسيد مختار البكاي ا
متخصصة وهي لسيدة ليلى الشاهد قدّمتها االقيمة الغذائية للبقول وفوائدها الصحية 

ورشة في مجال استعمال . كما اشتملت الفعاليات على في التغذية بوزارة الصحة
. متخصص في الطبخ وهو أكاديميلسيد نبيل الركباني نّشطها اوطهي البقول 

المحلية  األصيلةهرة بحصة تذوق للوصفة التظاقرية العلوم بتطاوين هذه اختتمت و
 جمعية "نكهة بالدي". إعدادللطبيخة من 
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  بقرية العلوم  االحتفال العالمي بالسنة الدولية للبقولفعاليات جانب من 

في شهر نوفمبر تم تفعيل االتفاقية المبرمة بين المندوبية الجهوية للتربية 
قرية العلوم خالل  إلىرحلة مدرسية  24 على  تنصصبتطاوين وقرية العلوم التي 

قرية العلوم برمجة علمية خاصة بهذه  أعدتمن جهتها  2016/2017السنة الدراسية 
 العلمي وفي علم الفلك. اإليقاظالرحالت تتمثل في تنشيط ورشات في 

انطلقت المسابقة السنوية في علم الفلك في المعاهد  2016في شهر ديسمبر 
راف قرية العلوم بتطاوين. هذه المسابقة الجهوية تهدف الى بعث وتأطير الثانوية بإش

تنقلت و نوادي علم الفلك في الوسط المدرسي و تشمل كل المعاهد بوالية تطاوين.
قرية العلوم بتطاوين الى والية قبلي للتنشيط في اطار فعاليات مهرجان التمور بقبلي 

وقد ساهمت القرية  بتأثيث  2016نوفمبر  29 28و 27الذي تم تنظيمه ايام 
المهرجان بيوم تنشيطي من خالل حصص بالقبة الفلكية المتنقلة وبسهرة فلكية تخللها 

كما تنقلت القرية  عرض حول بنية الكون ورصد الكواكب والنجوم بواسطة التلسكوب.
  .المسابقة في علم الفلك إطارللتنشيط داخل المعهد الثانوي في  األحمرمعتمدية البئر  إلى
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IV. اتفاقيات الشراكة  
في إطار مزيد تنويع األنشطة الثقافية والعلمية للتالميذ والطلبة تم إبرام اتفاقية 
شراكة علمية بين مدينة العلوم بتونس من جهة ووزارة التربية ومجّمع التربية 

مؤطرة في والتعليم وديوان الخدمات الجامعية للشمال قصد برمجة زيارات منظمة و
شكل مجموعات تالميذية وطالبية وإعداد برامج خاصة وتشريك التالميذ والطلبة في 
الحلقات التدريبية والمحاضرات العلمية مع تأمين أسعار تفاضلية للزيارات وعند 

  .المشاركة في األنشطة التي تنظمها مدينة العلوم بتونس

 مجمع التربية والتعليمفيفري ومع  29يوم  وزارة التربيةالتوقيع على االتفاقية مع     
  مارس 25يوم  ديوان الخدمات الجامعية للشمالمارس، ومع  10يوم 

V.  البشرية المواردالتصّرف في  
  الترقيات في إطار المناظرة الداخلية

والمقّرر عدد  2016فيفري  16تبعا لالتفاق المبرم مع الجانب النقابي بتاريخ 
 04بتاريخ  05/2016ولمذّكرة العمل عدد  2016مارس  04بتاريخ  80/2016

عن طريق  2015بخصوص فتح مناظرة داخلية للترقية بعنوان سنة  2016مارس 
 2015ديسمبر  31في المائة من المؤهلين للترقية بتاريخ  35الملفات وذلك بحدود 
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ج عن وللنتائج التي توصلت إليها لجنة المناظرة الداخلية للترقية، فقد أسفرت النتائ
 عونا. 29ترقية 

  الترقيات االستثنائية
مقررات ترقية استثنائية قبل اإلحالة على التقاعد بثالث سنوات  3تم إبرام 

  ومؤطر علمي عام. 4لفائدة عاملتين من الصنف 
  انتخاب ممثلي األعوان في اللجان اإلدارية المتناصفة

عيّنت اإلدارة العامة عددا من األعوان للمشاركة اللجان اإلدارية المتناصفة 
وذلك وفقا لمحضر جلسة اللجنة المشرفة على سير تجديد انتخابات ممثلي األعوان 

ولتقرير هذه اللجنة  2016جوان  24في اللجان اإلدارية المتناصفة المؤرخ في 
د األعضاء الممثلين بلجان بخصوص ونتائج عملية القرعة حول استكمال عد

  .2016جوان  28اإلطارات والتسيير والتنفيذ المؤرخ في 
  اإللحاق

تّم إلحاق السيد طارق الهادي متصرف مستشار بوزارة   بداية من غرة جوان
تم إلحاق السيدة و الداخلية (معتمد) والسيد لزهر العلوي إلى مؤسسة التلفزة التونسية.

من رئاسة الحكومة لدى مدينة العلوم بتونس لمدة ثالث سنية المفتي، ملحق إدارة 
تم إلحاق السيد بلحسن الشامخي عطية، مؤطر و .2016نوفمبر  01سنوات بداية من 

  علمي بمدينة العلوم بتونس لمدة سنة لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني.
  التدّرج

  . اعون 118 مقّرر تدّرج عادي لفائدة 118إبرام تّم 
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  لفائدة األعوان التكوين
، 2016دورات تكوينية لفائدة األعوان حول قانون المالية لسنة  3تّم تنظيم 

في إطار تنفيذ برنامج و. )، والمكتبات الرقميةCIFODE’COMوالنفاذ للمعلومة (
  الدورات التكوينية التالية: مدينة العلوم بتونس أنجزت 2016التكوين بعنوان سنة 

 تاريخ ال مكان ال هيكل التكوين المنتفعين المحور العدد

1 
Image d'astronomie (des 
ondes radio au 
rayonnement gamma) 
pour quoi faire? 

1 CELA Centre 
Gap-Bayars 8-  25 / 18 فرنسا  

مدينة العلوم  AFAC 9   إدارة المشاريع  2
  12-  27/ 26 بتونس

العلوم  مدينة Cifode'com 4 اإلسعافات األولية 3
  12-  27/ 26 بتونس

  التربصات بالمدينة
اآلنسة حنان شّطوطي، متكّونة بالسنة األولى بالمركز القطاعي للتكوين في  قامت 

مهن الخدمات بقمرت اختصاص "تقني مساندة في إعالمية التصرف" بتربص 
باإلدارة الفرعية للدعم بمدينة العلوم بتونس طيلة الفترة  بمصلحة تقنيات اإلتصال

  .2016ديسمبر  31و 2016سبتمبر  01المتراوحة بين 
  زيارات العمل بالخارج

أكتوبر  30قام السيد سليم الفقيه المدير العلمي بزيارة إلى مدينة باريس بفرنسا من 
العلمية الفرنسية وذلك في إطار زيارة المؤسسات  2016نوفمبر  07إلى  2016

  إلتمام اتفاقيات شراكة.
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قام كل من السيد عادل بالعيوني، كاهية مدير الشؤون اللوجستية والسيد حسن 
الرجائبي، رئيس مصلحة السالمة وصيانة المباني بزيارة إلى مدينة الدار البيضاء 

ء وذلك في إطار زيارة المعرض الدولي للبنا 2016نوفمبر  28إلى  25بالمغرب من 
  . 2016 سيب

   االجتماعيالعمل 
في إطار تدعيم البعد االجتماعي في سياسة المؤسسة تم صرف منحة عيد األضحى 
لفائدة كافة األعوان ومنحة العودة المدرسية لفائدة أبناء األعوان الذين يزاولون 

  تعليمهم بمختلف المراحل. 
 

  


