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I. المقّدمة 

 

، واستقبلت أكثر 2019ّل برنامجها العلمي لسنة كنفّذت مدينة العلوم بتونس 

مّكنت ، و ألف شخص واكبوا الفعاليات واألنشطة التي اقترحتها المدينة 95من 

تحركات القبة الفلكية المتنقلة في عدد من واليات ومعتمديات الجمهورية التونسية أن 

شخص واكبوا ورشات وحصص في علم  1600تتيح انشطتها العلمية لفائدة نحو 

 .  21الفلك ورصد للشمس ومعرض رياضيات 

من المحاضرات الموجهة إلى العموم والمقاهي العلمية  اعددونّظمت المدينة 

"المضافات الغذائّية والصّحة"  والتي تمحورت حول مواضيع علمية مختلفة

، "الخيال العلمي وعالقته بتطّور العلوم و" "النيازك في المغرب والبلدان العربيةو"

نّظمت كّل و  .جحة"" و "سّر الحياة الناالكيس المائي"، و"التغذية عند كبار السنّ و"

 6من مدينة العلوم بتونس وقرية العلوم بتطاوين إلى جانب احتفالهما بليلة النجوم 

سهرات فلكية لكّل منهما، تضّمنت عروضا علمية وورشات ببرمجية الستيالريوم 

، ة ورصدا بواسطة المراقيب الفلكيةوهو برنامج تكنولوجي يحاكي الظواهر الفلكي 

كوكب ، وسهرة الخسوف الكلي للقمرحول مواكبة ظاهرة  وتمحورت هذه السهرات

 .الشتاء اتكوكب ، و عبور عطارد أمام الشمس، ومواكبة الشمس، و المريخ

تراوحت األنشطة العلمية التي تّم تنفيذها ما بين االحتفال بالفعاليات كما 

ت نّظمالدولية بالشراكة مع الجمعيات العلمية والناشطين في المجتمع المدني حيث 

، وبرمجت عددا نادي الروبوتيكو  علم الفلك ناديك النوادي العلميةالمدينة عددا من 

من األنشطة والبرامج العلمية بمناسبة العطل المدرسية والجامعية إلى جانب تأمين 

كما نّظمت  الزيارات المنّظمة التي تقوم بها المدارس إلى المدينة خالل األيام العادية.

 في علم الفلك  الدورات التدريبيةمدينة العلوم بتونس وقرية العلوم بتطاوين عددا من 

درسة الربيع مإلى جانب تنظيم عدد من المدارس ك ،والروبوتيك والخط العربي
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، اإليقاظ العلميو  في علم الفلكيع، والمدارس الصيفية للجم الحمض النوويبفضاء 

 .مياء والرياضياتفي علوم الفيزياء والكيو 

العلمية، حيث احتضنت  المسابقاتونّظمت مدينة العلوم بتونس عددا من 

كما كانت عضوا  الدورة الثانية من نادي ليغو روبوتيكو دوري الليغو األول التحدّي 

اطالق مسابقة وطنية حول قياس الطاقة في لجان تحكيم جوائز دولية ومن ذلك 

عضو في لجنة تحكيم جائزة كالينغا لنشر الثقافة ة ك، واشتركت المدين الضوئية للشمس

 Falling  المسابقة الدولية مختبر الجدران المتساقطةواحتضان  2019العلمية لسنة 

Walls Lab  ط، جائزة أوريكا لنشر الثقافة العلمّية في حوض المتوسّ وتنظيم دورة

 .المسابقة األولى لتصميم الفضاءإلى جانب اطالق 

جانب االحتفال بمرور خمس سنوات على بعث قرية العلوم بتطاوين، وإلى 

، واشتملت فعاليات تظاهرة واحتفال علمي دولي 26احتفلت مدينة العلوم بتونس بـ

هذه التظاهرات تنظيم عدد من الورشات والعروض والمحاضرات العلمية التي أمنها 

ت قائمة هذه الفعاليات خبراء مختصون ومؤطرين علميين من مدينة العلوم وقد شمل

اليوم عددا من المواضيع العلمية التي شهدت إقباال من الجمهور. حيث تم االحتفال ب 

اليوم ، و اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، و العالمي لسرطان القولون

، سرطان عند األطفالالاليوم العالمي للوقاية من ، و Angelman  العالمي لمرض

اليوم الوطني للصناعات  ، و اليوم العالمي للقباب الفلكية، و مراض النادرةأيام األو 

اليوم العالمي حول التثالث الصبغي ، و يوم الرياضيات، و التقليدية واللباس التقليدي

اليوم العالمي لمرض ، و اليوم العالمي للرصد الجوي، و اليوم العالمي للماء، و 21

اليوم العالمي ، و اليوم العالمي للصحةو ، اليوم العالمي لمرض التوّحد، و السلّ 

يوم ، و اليوم العالمي لألرض، و اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار، و لمرضى باركنسون

يوم ، واليوم العالمي لمرض الزهايمر، و ليلة النجوم، و اليوم الدولي للنيازك، و الضوء

ني والعالمي اليوم الوط، و حفل العلوم، واليوم العالمي للصحة العقلّية، و الفضاء
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التي  أّيام المالحة الجوّية، وختمت المدينة احتفاالتها العلمية ب لألشخاص ذوي االعاقة

شهدت عددا من الفعاليات واالستعراضات التي واكبها جمهور مهتم بتاريخ الطيران 

  في تونس. 

مدينة العلوم بتونس في الشراكة والتعاون الدولي فقد ساهمت وعلى صعيد 

مع اتفاقية شراكة ، ووقعت المدينة كوكب ونجم خارج المجموعة الشمسيةتسمية 

 IEEE جمعيةواتفاقية مع ، 2019 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس في أفريل

وهو عبارة عن ورشات للصناعة الرقمية.  Maker Space حداث فضاء صانعإل

لميين بتربصات تكوينية وفي إطار المهمات بالخارج فقد انتفع عدد من المؤطرين الع

مدينة ، وساهمت البفرنسا  Sky Explorerحول في اختصاص علم الفلك بالخارج 

كانت كما لحفل العلوم التي احتضنتها مدينة العلوم بفرنسا  28فعاليات الدورة في 

 Power ofمدينة حاضرة في التصفيات النهائية للمسابقة الدولية "قوة الشمس" )ال

the Sun شارك مؤطران علميان في المدرسة الصيفية ، و جرت في اسبانياا( التي

توجهت المديرة العامة لمدينة كما التي نظمتها شبكة شمال افريقيا لمتاحف العلوم 

العلوم بتونس مع رئيس فضاء الكون إلى فرنسا إلعداد مشروع اتفاقية شراكة مع 

 تجديد فضاء الكون.(، لCité de l'Espace de Toulouseمدينة الفضاء بتولوز )

II.  الجمهور 
 

  2019بخدمات مدينة العلوم بتونس خالل سنة  ألف شخص 98أكثر من انتفع 

وقد ألف شخص،  39موزعين بين زوار للفضاءات العلمية الذين تجاوز عددهم 

لتظاهرات تجاوز عدد المواكبين لو  ،شخص 3500شهدت سهرة ليلة النجوم اقبال 

ألف  34 والفعاليات التي احتضنتها مدينة العلوم بتونس في مركز المؤتمرات
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آالف شخص  5بلغ العدد الجملي لرواد المكتبة المعلوماتية أكثر من ، فيما شخص

 اطلعوا على محتويات قسم األطفال وقسم الكهول. 

  664ألف ليلة لـ 13أما إقامة ابي فهر فقد وفّرت خدماتها على امتداد أكثر من 

وفّرت القاطرة العلمية خدماتها ألكثر من الف وخمسمائة شخص، فيما تابع و شخص. 

 شخص. 300آالف و  4ليات وأنشطة قرية العلوم بتطاوين أكثر من فعا

 
 2018مقارنة بما تّم تسجيله خالل سنة  2019نسبة تطور جمهور المدينة خالل سنة 

 نسبة التطور % 2019 2018 

 -35.23 39255 61259 الفضاءات العلمية 

 +21.14 34580 28545 التظاهرات واللقاءات

 -9.72 5265 5832 المعلوماتيةالمكتبة 

 +27.07 13117 10322 إقامة أبي فهر 

 -14.77 1598 1875 المدينة في الجهات

 -43.93 4381 7814 قرية العلوم بتطاوين

- 98196 115003 المجموع 6114.  

 
 باعتبار الثالثيات 2019تفصيل جمهور مدينة العلوم بتونس خالل سنة 

 المجموع 4الثالثي   3الثالثي   2الثالثي   1الثالثي   

 39255 13431 5540 5915 14369 الفضاءات العلمية 

 34580 10895 7800 8310 7575 التظاهرات واللقاءات

 5265 1890 464 1364 1547 المكتبة المعلوماتية

 13117 3298 3218 3246 3355 إقامة أبي فهر 

 1598 480 - 618 500 المدينة في الجهات

 4381 809 587 822 2163 العلوم بتطاوينقرية 

 98196 30803 17609 20275 29509 المجموع

 

 الفضاءات العلميةجمهور 

سّجل شهر ديسمبر أعلى نسبة توافد حيث ناهز جمهور الفضاءات العلمية 

% من مجمل زوار  38.62آالف زائر، ومثّلت عطل نهاية األسبوع  10نحو 

مثّل الثالثيين األول والرابع أعلى نسبة اقبال على الفضاءات العلمية، في حين 

 فضاءات المدينة وذلك تزامنا مع العطل المدرسية خالل فصلي الربيع والشتاء.
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 التوافد الشهري على فضاءات المدينة

زوار الفضاءات العلمية  الفترة

 شهريا

 

 2417 جانفي

 4484 فيفري

 7468 مارس

 14369 المجموع

 3634 أفريل 

 1260 ماي

 1021 جوان 

 5915 المجموع

 4123 جويلية

 840 أوت

 577 سبتمبر

 5540 المجموع

 1718 أكتوبر

 1721 نوفمبر

 9992 ديسمبر

 13431 المجموع

 39255 العدد الجملي

 التوافد خالل عطل نهاية األسبوع على فضاءات المدينة

عطل نهاية 

 األسبوع

عدد زوار 

الفضاءات 

 العلمية 

 

 1523 جانفي

 1830 فيفري

 2985 مارس

 6338 المجموع

 2188 أفريل 

 454 ماي

 318 جوان 

 2960 المجموع

 377 جويلية

 255 أوت

 246 سبتمبر

 878 المجموع

 866 أكتوبر

 986 نوفمبر

 3133 ديسمبر

 4985 المجموع

الجملي العدد   15191 
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 زوار الفضاءات العلمية خالل العطل المدرسية

 الزوار  العطل المدرسية

 

عطلة نصف الثالثي الثاني: 

 إلى 04/02/2019 من

10/02/2019 

2543 

 عطلة الربيع: من

 إلى 18/03/2019

31/03/2019 

6426 

عطلة نصف الثالثي الثالث: 

 إلى 06/05/2019 من

11/05/2019 

107 

عطلة نصف الثالثي األول: 

 إلى 28/10/2019 من

03/11/2019 

1168 

 عطلة الشتاء: من

 إلى 15/12/2019

31/12/2019 

9122 

 19366 العدد الجملي

 

 القبة الفلكيةجمهور 

% من مجمل زوار الفضاءات العلمية، ورغم 74.39مثّل جمهور القبة الفلكية 

شهدته القبة الفلكية في عدد جمهورها إال أنه قد تّم تسجيل ارتفاع في التقلّص الذي 

، حيث واكب جمهور القبة 2019عدد الحصص التي تمت برمجتها خالل سنة 

، وقد بلغ معدّل 2018حصة تمت برمجتها خالل سنة  816حصة مقابل  950الفلكية 

شخصا خالل سنة  39.1شخصا مقابل  30.73جمهور الحصة الواحدة بالقبة الفلكية 

2018 . 

2019و 2018تطّور جمهور القبة الفلكية ما بين سنتي   

 نسبة التطور % 2019 2018 الجمهور

 13.43- 21506 24845 شباب

 8.99+ 7696 7061 كهول

 8.47- 29202 31906 المجموع
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 جمهور المكتبة المعلوماتية

، واكبت المكتبة المعلوماتية على امتداد السنة إضافة إلى األنشطة اليومية

فعاليات حفل العلوم من خالل برمجة ورشات في "الخط العربي". وقامت ببعث 

نادي "الروبوتيك" والذي ينشط يومي األربعاء بمجموعتين والجعة بمجموعة واحدة.  

كما تمت برمجة ورشات في "الروبوتيك" خالل عطلة الشتاء ومدرسة شتوية في 

من المشاركين  63شخصا في ورشات الخط العربي و  70"الخط العربي"، وشارك 

 في ورشات الروبوتيك. 

 2019اد المكتبة المعلوماتية خالل سنة ورّ 

  أطفال كهول المجموع

 الثالثي األول 485 1062 1547

 الثالثي الثاني 477 887 1364

 الثالثي الثالث 167 297 464

 الثالثي الرابع 527 1230 1890

 من المشاركين في ورشات الروبوتيك 63ورشات الخط العربي و: دورات تدريبية 133

 المجموع 1656 3476 5265

 

 قاعة المؤتمرات

شخص، حيث  8410تظاهرات واكبها  6 العلوم بتونس في تنظيمشاركت مدينة 

المناظرة التونسية شاركت مع وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية في تنظيم 

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث ، وشاركت في تنظيم ندوة مع للمنتجات المحلية

وزارة مع  األيام الوطنية لتثمين البحث، واحتضنت أيام التوجيه الجامعي و العلمي

الفنون التشكيلية بتونس حول  ندوة علمية، ونظمت م العالي والبحث العلميالتعلي 

، المعهد العالي للفنون الجميلة بتونسمع مسيرة اجيال ورهانات استيطيقية وثقافية 

شاركت في و شخص،  1000 التي واكبها نحو FLLكما شاركت في تنظيم تظاهرة  

وخالفا لما كان معموال به في السابق، . للفيزياءالجمعية التونسية تنظيم مناظرة مع 

فقد تم في المعطيات الواردة في هذا التقرير الخاص بنشاط مدينة العلوم بتونس خالل 

استثناء عدد المشاركين في الدورات التدريبية التي توفرها مدينة العلوم  2019سنة 

 بتونس ألعوانها من مجمل جمهور قاعات المؤتمرات.
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 باحتساب األيام والجمهور  2019 سنة التظاهرات خالل

نوع 

 نشاطال

 التظاهرات الّتي احتضنتها
التظاهرات الّتي شاركت في 

 تنظيمها
 التظاهرات الّتي نّظمتها

 المجموع
عدد 

 التظاهرات

عدد 

 الجمهور

عدد 

 األيام

 عدد 

 التظاهرات

عدد 

 الجمهور

عدد 

 األيام

عدد 

 التظاهرات

عدد 

 الجمهور

عدد 

 األيام

2019 164 16155 273 9 8410 16 59 7490 91 380 

 

 بي فهرأإقامة نزالء 

 
 2019نزالء إقامة أبي فهر حسب الشهر لسنة 

 الشهر عـدد الليالي بحساب عدد المقيمين عـدد المقيميــن

 جانفي  1118 56

 فيفري  1093 79

 مارس  1144 56

 أفريل  1112 60

 ماي  1066 39

 جوان  1068 54

 جويلية  1102 50

 أوت  1068 40

 سبتمبر  1048 54

 أكتوبر  1109 61

 نوفمبر  1081 61

 ديسمبر  1108 54

 المجموع السنوي  13117 664

 2019التوزيع الثالثي لنزالء إقامة أبي فهر خالل سنة 

 عـدد المقيميــن

عـدد الليالي 

بحساب عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 1الثالثي  3355 191

 2الثالثي  3246 153

 3الثالثي  3218 144

 4الثالثي  3298 176

 المجموع السنوي 13117 664

 المدينة في الجهاتنشاط 

 مّكنت تحركات القبة الفلكية المتنقلة في عدد من واليات ومعتمديات

 1600لفائدة نحو  2019الجمهورية التونسية أن تتيح انشطتها العلمية خالل سنة 
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شخص واكبوا ورشات وحصص في علم الفلك ورصد للشمس ومعرض رياضيات 

21  . 

 
 

 مكان النشاط أيام النشاط النشاط المستفيدين

 الرقاب االبتدائية سيدي بوزيدالمدرسة  جانفي 10 القبة الفلكية وورشات علمية 100

 المدرسة االبتدائية السعيدة جانفي 11 القبة الفلكية وورشات علمية 110

 معهد مكثر سليانة  فيفري  15 القبة الفلكية وسهرة فلكية 170

 دار الشباب الطيب المهيري باجة قبالط فيفري  16 القبة الفلكية  120

150 
وسهرة قبة فلكية وورشة علمية 

 فلكية
 مارس الكاف 2معهد  أفريل  12

 تونس 2معهد الحرارية  أفريل   19 القبة الفلكية  30

 دار الشباب سليانة أفريل   26 قبة فلكية وورشة علمية  30

120 
القبة الفلكية وسهرة فلكية 

 وورشات استخراج األدن

 27و  26

 أفريل 
 توزر المكتبة الجهوية ابن الشباط 

 الفلكية وورشات علميةالقبة  108
 ماي  04

 

 المدرسة اإلبتدائية الخاصة "قوس قزح"

 سليانة

 القبة الفلكية  60
 جوان  12

 

المدرسة االبتدائية بدار علوش حمام األغزاز 

 نابل

120 
القبة الفلكية ومعرض رياضيات 

21 

 جوان  14

 

المدرسة االبتدائية حبيب بورقيبة رأس الجبل  

 بنزرت

 المدرسة اإلعدادية ابن البيطار مجاز الباب باجة أكتوبر 19 الفلكية القبة  90

 نادي األطفال ببرج العامري منوبة نوفمبر 15 القبة الفلكية  90

 كلية العلوم بتونس أريانة نوفمبر 29 ورشة مشاهدة الشمس 50

 دار الثقافة بالبقالطة المهدية ديسمبر 07 سهرة فلكية 250

 المجموع 1598
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 قرية العلوم بتطاوينجمهور 

زائر من مختلف الفئات والشرائح   4300أكثر من  2019استقبلت قرية العلوم خالل سنة 

العمرية، تمثلت في زيارات عائلية من مختلف جهات الجنوب الشرقي، وزيارات منظمة عن  

زنامات والحجوزات المسبقة لفائدة التالميذ من مختلف المؤسسات التربوية  وطريق الر

 ت مدرسية ومجموعات سياحية ووفود رسمية. والجمعيات والمنظمات ورحال

 المجموع كهول شباب الشهر

 310 62 248 جانفي

 570 157 413 فيفري

 1283 232 1051 مارس

 754 51 703 أفريل

 39 05 34 ماي

 29 14 15 جوان

 204 72 132 جويلية

 340 122 218 أوت

 43 19 24 سبتمبر

 124 23 101 اكتوبر

 299 41 258 نوفمبر

 386 116 270 ديسمبر

 4381 914 3467 المجموع
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حيث شاركت في التظاهرة التنشيطية  كما تنقلت قرية العلوم الى عدد من المعتمديات

مارس من خالل  15و  14"بشبابنا نحي بالدنا" ببني خداش من والية مدنين يومي 

تنظيم سهرة فلكية وسط المدينة لفائدة العموم وتنشيط حصص بالقبة الفلكية المتنقلة 

داده لبرنامج العمل الذي تم إع بدار الشباب بني خداش وبمعهد القصر الجديد. وتنفيذا

مع المندوبية الجهوية للطفولة بتطاوين في إطار اتفاقية الشراكة تنقلت قرية العلوم 

مارس إلى معتمدية غمراسن للتنشيط بنادي األطفال، وتنقلت  17بالقبة الفلكية يوم 

مارس إلى معتمدية بني مهيرة تطاوين في إطار تظاهرة تنشيطية تحسيسية  13يوم 

: الطاقة الشمسية نموذجا وذلك بالشراكة مع المعهد العالي في مجال الطاقات المتجددة

للدراسات التكنولوجية بتطاوين والمندوبية الجهوية للتربية، حيث قدّمت محاضرات 

حول الطاقات المتجددة وورشات تطبيقية قدمها أساتذة المعهد العالي باإلضافة إلى 

مارس  03فيفري و  17ن يومي ونفّذت قرية العلوم بتطاوي  القبة الفلكية المتنقلة. 

خرجات علمية لفائدة األطفال إلى الموقع الجيولوجي بني غدير معتمدية غمراسن 

انطالقا من قرية العلوم في إطار تظاهرة "تقفي اثر الديناصورات" بالشراكة مع 

المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة و الطفولة بتطاوين وجمعية اكتشف بالدك فرع 

التعريف باإلرث الجيولوجي بالجهة والتحسيس بأهمية هذا التراث  تطاوين بغرض

 .في خلق سياحة علمية بديلة
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III. ةالعلمي  المحاضرات 

 المحاضرات

من تقديم األستاذة نبيهة بوقّرة  جانفي، "المضافات الغذائيّة والصّحة" 25

 بوزويدة، مديرة المعهد العالي للصناعات الغذائّية بتونس

مدينة العلوم بتونس محاضرة بعنوان "المضافات الغذائّية والصّحة"، تّم نّظمت 

خاللها تسليط الضوء على المضافات الغذائّية الموجودة في أغلب الموادّ الغذائّية مثل 

الحلويات والمشروبات الغازّية، وهي موادّ ذات مصدر صناعي لها تأثير كبير على 

  الصحة.

 

النيازك في المغرب والبلدان العربية لألستاذة حسنة نوفمبر، محاضرة عن  30

 الشناوي

نّظمت مدينة العلوم بتونس باالشتراك مع كلية العلوم بتونس والجمعية التونسية 

 l’Association Tunisienne des Jeunes Astronomesللفلكيين الشبان )

TAYA( وجمعية الشبان والعلم )l’Association Jeunes Sciences de 

Tunisie AJST محاضرة بعنوان "النيازك في المغرب وفي البلدان العربية" من )

تقديم األستاذة حسنة الشناوي من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وهي مختصة 

ها مالتي تخلفها األجرام السماوية لدى اصطدا الصداميةفي النيازك والفوهات 

  باألرض.
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 المقاهي العلمية

 2010العلمية التي دأبت مدينة العلوم بتونس على تنظيمها منذ سنة  تتمّيز المقاهي

بكونها تجمع بين انشغاالت العموم والبحوث العلمية في إطار غير أكاديمي وهي 

لعامة الجماهير، وبالمجان وتشجع بيئة المقهى العلمي المريحة وغير الرسمية على 

سئلة، أو االكتفاء باالستماع، الحوار، حيث يمكن مناقشة وجهات النظر، أو طرح األ

 مما يُضيف مزيجاً رائعاً من األفكار الثقافية إلى الحوار .

 فيفري، الخيال العلمي وعالقته بتطّور العلوم، األديب الهادي ثابت 22

فيفري هو الخيال العلمي، وقد انقسم  22موضوع المقهى العلمي الذي انتظم يوم  

تقديم االرتباط الوثيق ما بين الخيال والعلم وإعطاء نماذج على جزأين األّول تّم فيه 

عن آالت ظهرت في أفالم الخيال العلمي قبل سنوات من وجودها على أرض الواقع 

وكما تّم عرض الفيلم الفرنسي الشهير "الرحلة إلى القمر" والذي عرض سنة 

ي ثابت تقديم ، ومن ثمة تولى رائد أدب الخيال العلمي في تونس السيد الهاد1902

 .الجزء الثاني المرتبط بتقديم هذا التيار األدبي من حيث مبادئه وفلسفته

 

مارس، التغذية عند كبار السّن: االحتياجات، المخاطر والنّصائح، الدكتور حاتم  01

 بريكي مختّص في أمراض المسنين

لسّن ودورها في تناولت هذه الحلقة من المقهى العلمي أهمية مسألة التغذية عند كبار ا

 .محافظة المسّن على استقاللّيته الحركّية والنفسّية
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 ، الكيس المائي طرق العدوى ووسائل الوقاية2019فريل أ  05

نظمت مدينة العلوم بتونس الحلقة الثالثة من سلسلة المقهى العلمي حول الكيس  

برزة المائي، وقد قدّمت كّل من الدكتورة حنان سمادحي رجب، وهي أستاذة م

مختّصة في علم أمراض الرئة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة والسّيدة ندى 

سويسي هماني وهي طبيبة بيطرّية ومتفقّدة جهوّية بالمعهد الجهوي للبحث البيطري 

بتونس نبذة عن هذا المرض الناتج على وجود يرقاني للدودة الشريطية للكلب في 

اب وآكلة كل شيء وتطوره خاصة عند مختلف أعضاء الحيوانات آكلة األعش

 . اإلنسان

 

  ، عبر اإليجابية، سّر حياة ناجحة2019نوفمبر  08

نظمت مدينة العلوم بتونس حلقة جديدة من المقهى العلمي " عبر اإليجابية، سّر حياة 

ناجحة" قدّمتها السيدتان دليلة غرياني المعروفة باسم ماما دليلة، ونادرة غرياني 

مهديد وهما كاتبتان وخبيرتا حياة. تناولت الحلقة مواضيع التصالح مع الذات، 

خالل طفولتنا، والبرمجة االيجابية لالوعي،  والصفحة البيضاء، ما الذي يحدث

 ويوغا الضحك.
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IV. والنوادي والمسابقات  التظاهرات 

 التظاهرات

جانفي، الصالون األول للموارد البشرية في مهن التجارة، والبيع  19و 18يومي 

 والتوزيع

الصالون األّول المخّصص للتشغيل في مهن احتضن فضاء المعارض المؤقتة 

عارضا بتقديم عروض  25وقد قام   Keejobالذي نظمته  التجارة، والبيع والتوزيع

 .الشغل واستقبال طلبات التشغيل

 

اإلعالن عن انطالق فعاليات الدورة الثانية للمناظرة الوطنية ، 2019فيفري  14

 للمنتجات المحلية

المائية والصيد تحت اشراف وزارة الفالحة والموارد احتضنت مدينة العلوم بتونس 

وكالة النهوض باالستثمارات لإلعالن عن انطالق  هاالبحري، ندوة صحفية نظمت 

وتأتي المناظرة في اطار  .فعاليات الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للمنتجات المحلية

  TUNISIE-  PAMPAT  نفاذ المنتجات المحلية لألسواق التعاون مع مشروع 

والمنسق من طرف منظمة  SECO كتابة الدولة لالقتصاد بسويسراالممول من قبل 

وبالتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين  ONUDI األمم المتحدة للتنمية الصناعية

كما تم خالل الندوة عرض شهادات حية لبعض المشاريع  .بالمنتجات الفالحية
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 Geantرى وحضر الندوة ممثلي المساحات الكب  .المتوجة ضمن الدورة االولى

 .Carrefourو 

 

 التحّدي ، دوري الليغو األول2019مارس   17

احتضن فضاء المعارض المؤقتة ومركز المؤتمرات بمدينة العلوم الدورة الوطنية 

تكّونت من مباراتين  وقد  Lego Mindstorms الثانية لدوري الليغو باستخدام نظام

سنوات موضوعها "بعثة  9و  6األولى موّجهة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة. ويعتبر الليغو  16و  10القمر" أما الثانية "في المدار" فهي موّجهة لألطفال بين 

أحد المجاالت العلمّية الذي يعتمد على التبادل والتصّور والبناء واالختبار لصنع 

وبوت قادر على إنجاز بعض األعمال في زمن محدّد. وتم بهذه المناسبة نموذج ر

 .تكريم مدينة العلوم بتونس من خالل منحها جائزة خاصة بالتنظيم
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 المحلية  للمنتجات التونسية للمناظرة الثانية ، الدورة2019جوان  30إلى  28من 

 المنتجات وعرض لبيع وسوق ميداليات توزيع احتضنت مدينة العلوم بتونس حفل

 نظّمتها المحلية التي للمنتجات التونسية للمناظرة الثانية المحلية في إطار الدورة

 الفالحة وزارة إشراف تحت( APIA) الفالحية باالستثمارات النهوض وكالة

 والمؤسسات  الصناعة وزارة مع بالتعاون البحري، والصيد المائية والموارد

 لإلنتاج العامة واإلدارة التقليدية، والصناعات السياحة ووزارة والمتوسطة الصغرى

 العامة واإلدارة ،(DGAB) البيولوجية للفالحة العامة ، واإلدارة(DGPA) الفالحي

 ،(CTAA)الغذائية  للصناعات الفني ولمركز ،(DGIA)الغذائية  للصناعات

 البيولوجية للفالحة الفني والمركز ،(GICA) الغذائية المّصبرات صناعات ومجّمع

(CTAB)، الصناعية والملكية للمواصفات الوطني والمعهد (INNORPI )ووكالة 

( ONTT) للسياحة التونسي الوطني والديوان( AFMT) السياحة مهن في التكوين

 .المهنية والمنظمات الهياكل من وغيرها

 

 : األيام التونسية األوروبية للعلم والتجديد2019سبتمبر  10و 09يومي 
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باالشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالدارة العامة للبحث والتجديد 

باللجنة األوروبية ومفوضية االتحاد االوروبي بتونس، احتضنت مدينة العلوم بتونس 

جديد، في إطار برنامج سبتمبر االيام التونسية االوروبية للبحث والت  10و  9يومي 

" األوروبي من أجل تقديم حصيلة التعاون بين تونس واالتحاد األوروبي 2020"أفق 

في مجال البحث والتجديد واستكشاف افاق تطوير بحضور وزير التعليم العالي 

والبحث العلمي، سليم خلبوس، والمديرة العامة المساعدة لإلدارة العامة للبحث 

جنة االوروبية، سيني راتسو، وسفير االتحاد االوروبي بتونس، والتجديد التابعة لل

 .باتريس برغاميني

وقد شارك في هذه الفعاليات عديد الباحثين وأصحاب المؤسسات الصغرى 

والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وممثلين عن نواد للشباب وجمعيات علمية ومنظمات 

وزارات. وتضمن برنامج االيام غير الحكومية مهتمة باألنشطة العلمية وعدد من ال

التونسية االوروبية للبحث والتجديد، مداخالت موجهة للشباب تهتم بالخصوص 

بالحركية واليات تطوير المسار المهني، وأخرى لتقديم خارطة طريق مجلس التجديد 

االوروبي، فضال عن تنظيم معرض حول برامج ومشاريع ومبادرات الجهات 

ن التونسي األوروبي في مجال البحث والتجديد. وقد استغلت الفاعلة في اطار التعاو 

مدينة العلوم بتونس هذه التظاهرة لتشارك بعدد من الورشات العلمية التي تمثلت في 

استخراج األدن، وألعاب الوراثة، وتركيب جزيء أدن، وعدد من التجارب حول 

 السوائل.

 العلمية النوادي

  نادي علم الفلك

بعثت مدينة العلوم بتونس "نادي علم الفلك بالمدينة" وهو موّجه إلى األطفال ما بين 

فيفري إلى  27سنة، وقد كان من المنظر أن يمتد نشاط هذا النادي من  15و  10
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، باعتماد 15:30إلى  14:00كّل يوم أربعاء من الساعة  2019ماي  29غاية 

علم الفلك عند الناشئة وأن يتيح لهم برنامج بيداغوجي من شأنه أن يعّزز مكانة 

 .فرصة فهم الظواهر الفلكية

 نادي الروبوتيك

 Aca أطلقت مدينة العلوم بتونس نادي الربوتيك بالتعاون مع المؤسسة الناشئة

Robotique  سنة تبلغ طاقة استيعاب كل  17و  8وهو نادي موّجه لألطفال بين

ابتداء من األحد النادي كّل يوم أحد  ينتظموكان من المنتظر أن أطفال.  10مجموعة 

موعد مع  ىسيكون األطفال علحيث  2020-06-30 غاية إلى 2019أكتوبر  20

تكنولوجيات أكاديمّية حديثة وخاصة اإلعالمّية من خالل مشاريع تعليمّية خاصة 

 .بالروبوتيك
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  الدورة الثانية من نادي ليغو روبوتيك

الحلقة  EDUROBOTأطلقت مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعّية إيديروبوت 

وهو موّجه ، 2019نوفمبر   20يوم الثانية من نادي الروبوتيك "نادي ليغو روبوتيك"

سنوات لتمكينهم من تجسيد تصّوراتهم وتطوير إبداعاتهم  10و  6لألطفال بين 

تمّهد الدورات من المنتظر أن المشكالت. و وملكاتهم حسب منطق الكمبيوتر وحّل 

 (.FLL 2020التدريبية ضمن هذا النادي إلى المشاركة في دوري الليغو األّول )

 المسابقات

 ، اطالق مسابقة وطنية حول قياس الطاقة الضوئية للشمس2019أفريل  26

العلوم ، نّظمت مدينة UAI (1919- 2019)في إطار مئوّية االتّحاد الدولي لعلم الفلك

مسابقة   NASEبتونس باالشتراك مع الشبكة ألوروبية لتعليم علم الفلك بالمدارس

وطنّية موّجهة لتالميذ المعاهد الثانوية تمحورت حول قياس الطاقة الضوئية للشمس 

، وتمثّلت المسابقة في إجراء تجربتين Robert BUNSENبطريقة روبان بنسون

ل حديد الطاقة الضوئية للشمس بواسطة لتحديد الطاقة الضوئية للشمس من خال

الفوتوماتر ذي البقعة الزيتّية، وتحديد الطاقة الضوئية للشمس من خالل اإلحساس 

  .المباشر
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، مدينة العلوم بتونس عضو في لجنة تحكيم جائزة كالينغا لنشر 2019سبتمبر  05 

 2019الثقافة العلمية لسنة 

شاركت مدينة العلوم بتونس ممثلة في شخص المديرة العامة السيدة درة غربال في 

إلى جانب  2019لنشر الثقافة العلمية لسنة  (Kalinga) لجنة تحكيم جائزة كالينغا

أربعة أعضاء من بلدان مختلفة وهي فرنسا والصين ونيجريا واالرجنتين. وهي 

حدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو جائزة تمنحها كّل سنتين منظمة األمم المت

للجهات التي تعمل في مجال نشر وتبسيط العلوم والبحوث والتكنولوجيا للعامة 

وإثراء التراث الثقافي لألمم سواء على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو الدولي، 

كاألشخاص الذين لديهم أعمال مميزة من كتاب ومحاضرين وناشرين ومديري 

ذاعة والتلفزة ومنتجي األفالم الذين ساعدت أعمالهم على ترجمة العلوم برامج اإل

ً على دراية بدور العلوم  واألبحاث والتكنولوجيا وتقديمها إلى العامة، وكانوا أيضا

والتكنولوجيا والبحث في تحسين رفاهية العامة واإلثراء الثقافي للدول وحل مشكالت 

شى مع سياسات اليونسكو وترتبط ببرنامج تعميم اإلنسانية، حيث أن هذه الجائزة تتما

 .العلوم

 Falling  ، المسابقة الدولية مختبر الجدران المتساقطة2019سبتمبر  21

Walls Lab 

 Falling Walls احتضنت مدينة العلوم بتونس فعاليات الدورة الثانية لمسابقة مختبر

Lab  ة التونسّية للفيزياء بمشاركة الدولية، وهي من تنظيم كلّية العلوم بتونس والجمعي

ألمانية للدكتورة سناء عمايري بيكة والجامعة المركزّية والمركز الوطني للعلوم 

ي مسابقة مخّصصة للشباب المبدع في بداية مسيرته وه. والتكنولوجيا النووّية

المهنّية، ويتمثّل المشروع في خلق منّصة للجامعيين المتمّيزين، الباعثين والمهنيين 

من اختصاصات متنّوعة )فنون، هندسة، بيولوجيا، طّب، علم اجتماع وغيرها...(، 
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مؤّسساتهم، مشاريعهم أو يقدّم المتبارون خالل هذه المسابقة الدولّية أبحاثهم، نماذج 

أفكارهم المبتكرة ألقرانهم وللجنة تحكيم متعدّدة التخّصصات وذلك خالل ثالث دقائق 

متّوج من  100دولة ويشارك فيها  80وتنتظم هذه المسابقة في  .فقط لكّل واحد منهم

مختلف أنحاء العالم منهم الفائز بهذه المسابقة في تونس. يشارك الفائزون على 

ى المحلّي في المسابقة النهائّية ببرلين وفي المحاضرة الدولّية االعتبارية المستو 

"Falling Walls نوفمبر  9و  8سنة، يومي  11". تنتظم هذه المحاضرة ببرلين منذ

، وتحتفي 1989نوفمبر  9من كل سنة بمناسبة ذكرى سقوط جدار برلين يوم 

في ميادين واختصاصات متنّوعة المحاضرة بأشغال البحث العلمي الفريدة والمبتكرة 

 WHICH ARE THEتندرج في محور "ما هي الجدران القادمة التي ستسقط" 

NEXT WALLS TO FALL.  وتمثّل هذه المسابقة فرصة فريدة للّقاء

والجمعّية األلمانّية  Brain City Berlinوالتواصل، بحضور حملة "شريك برلين" 

 .DAADألكاديمي األلماني ومكتب التبادل ا GIZللتعاون الدولي 

، دعوة للترشح لجائزة أوريكا لنشر الثقافة العلميّة في حوض 2019أكتوبر   09

  المتوّسط

أعلنت مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعّية المتاحف والمراكز من أجل تنمية 

 21بفرنسا، وبرنامج ماد  (AMCSTI) الثقافة العلمّية والتقنية والصناعّية

(MED21) 2019، عن فتحها باب الترشح لجائزة أوريكا (Prix Eurêka).  وقد

، وهي موّجهة لتكريم الفاعلين في مجال التّعليم 2017أحدثت هذه الجائزة منذ سنة 

ونشر الثقافة العلمّية في حوض البحر األبيض المتوّسط. وتتوجه هذه الدعوة 

المترشحين من الضفّة الجنوبّية للمتوّسط. للمشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة إلى 

ديسمبر  03بمدينة العلوم بتونس يوم الثالثاء  2019وانتظم حفل تسليم جائزة أوريكا 

2019. 
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 ، المسابقة األولى لتصميم الفضاء2019أكتوبر  10

في إطار االتّفاقّية الممضاة بين مدينة العلوم بتونس والمعهد العالي للفنون الجميلة 

والتي تنّص على مشاركة األساتذة الباحثين بالمعهد في   2019في أفريل  بتونس

أشغال استشارات وأعمال خبرة في مجاالت الفنون التشكيلية وعلوم التصميم و 

احتضان مدينة العلوم لطلبة المعهد إلنجاز مشاريعهم المهنّية وأنشطة التكوين 

لعلوم بتونس باالشتراك مع التطبيقي المندرجة في اختصاصاتهم، نّظمت مدينة ا

المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ورشة عمل لفائدة طلبة في اختصاص تصميم 

 الفضاء لتجديد إقامة أبي فهر.

V. األيام العلمية 
 

 فيفري، اليوم العالمي لسرطان القولون 7

نّظم فضاء الحياة واإلنسان يوما تحسيسيا حول INNTA و   DSSBباالشتراك مع

مرض سرطان القولون تضّمن برنامج هذه الفعالية على عدد من الورشات العلمية 

 التي تمحورت حول أهمية التغذية السليمة من الصغر للوقاية من هذا المرض.  
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 فيفري، اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم  10

علوم بتونس تظاهرة علمية لالحتفاء باليوم الدولي للمرأة والفتاة في نّظمت مدينة ال

ميدان العلوم وذلك تثمينا للدور الذي تضطلع به النساء والفتيات داخل المجموعة 

العلمية في تطوير مختلف المجاالت العلمية والتقنية واإلبداع فيها. ويكاد حضور 

يفوق حضور الرجل دراسة وتدريسا  المرأة اليوم في الجامعة التونسية يساوي أو 

وبحثا. وعمال على إبراز التحديات التي تواجهها سيدات البحث العلمي وتثمين تميز 

 المسار المهني للباحثات في مختلف العلوم.

 Angelmanفيفري، اليوم العالمي لمرض  15

 Atsar  (association tunisienne des syndromes de باالشتراك مع جمعية

Ret et Angelman) نّظم فضاء األدن للجميع يوما تحسيسيا للتعرف بهذا ،

 المرض الجيني اشتمل على محاضرة وورشة الستخراج األدن.

 

 فيفري، اليوم العالمي للوقاية من سرطان عند األطفال 16

بالتعاون مع الجمعّية التونسّية لسرطان األطفال، نظمت مدينة العلوم بتونس، بمناسبة 

اليوم العالمي لسرطان األطفال فعالية علمية اشتملت على مجموعة من المحاضرات 

المشفوعة بنقاش إلى جانب بعض الشهادات حول سرطان األطفال الذي يعتبر من 
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ن الذي يصيب الكهول يمكن مداواته إذا األمراض النادرة وهو على عكس السرطا

 وقع اكتشافه مبّكرا. 

 

 مارس، أيام األمراض النادرة 2و 1يومي 

يومين للتعريف AGYA و Reactنّظم فضاء األدن للجميع باالشتراك مع جمعيتي 

 باألمراض النادرة والمتوارثة جينيا.

 
 

 العالمي للقباب الفلكيةمارس، اليوم  09

أسوة بما لتثمين القبة الفلكية الدورة األولى مدينة العلوم بتونس القبة الفلكية ب نّظمت 

يتم تنظيمه في بقية المدن العلمية في العالم، حيث تّم تخصيص برنامج اشتمل على 

 عدد من العروض الفلكية ثالثية األبعاد وعرض خاص بتقديم سماء اليوم.



 2019 -تقرير النشاط السنوي لمدينة العلوم بتونس  
 

30 

 

 
  

 مارس، اليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي 16

تحت شعار "التطريز التقليدي وخزف سجنان"، نظمت مدينة العلوم بتونس بالتعاون 

( والديوان الوطني للصناعات التقليدية تظاهرة Be Tounsiمع جمعية بي تونسي )

جنان، الذي انظم اليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي، وخزف س

 مؤخرا إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. 

وقد اشتمل برنامج التظاهرة على محاضرات حول "التطريز التقليدي في تونس: 

الخصوصيات الجهوية" من تقديم السيدة سلمى لعريبي، باحثة في التراث، الديوان 

والعيش في قرقنة" من تقديم السيدة فاطمة الوطني للصناعات التقليدية، و"التطريز 

صامت، صحبة قرقناتيس، ومحاضرة بعنوان "اللونية التقليدية" من تقديم السيد 

ناصر عياد، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما تضّمن برنامج 

ة التظاهرة على شهادات حول "كيفية تطوير تطريز المهدية؟" من تقديم السيدة ناير

، وقدّمت الحائزة على جائزة الخمسة الذهبية السيدة عفاف TULINEخواجة، 

على مجموعة  المصمودي شهادتها. واشتمل المعرض الذي كان مفتوحا للزائرين

قطع من التطريز التقليدي، والبالط األندلسي، وخزف سجنان، والخزف البربري 

 بمنزل بورقيبة.
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 مارس، يوم الرياضيات 17

باالشتراك مع نادي العلوم بباجة تم تنظيم يوم الرياضيات اشتمل برنامج التظاهرة 

على ورشات الطي واألوريغامي، واأللغاز الرياضية، واألشكال الهندسية، واحتساب 

األحجام، والحساب الذهني، وأيسر الطرق للقيام بالعمليات الرياضية إلى جانب 

 مسابقات في الرياضيات.

 

 21مارس، اليوم العالمي حول التثالث الصبغي  21

ومستشفى شارل نيكول قسم األمراض الوراثّية،  ATPPT21باالشتراك مع جمعّية 

، 21نّظمت مدينة العلوم بتونس تظاهرة حول متالزمة داون أو التثالث الصبغي 

 واشتمل البرنامج على مجموعة من المحاضرات وورشات علمّية.
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 العالمي للماءمارس، اليوم  23

 ومركز البحث وتكنولوجّيات REACT باالشتراك مع جمعية البحث النشيط

CERTE   2الماء وجمعّية التغيّر المناخي والتنمية المستدامةC2D.  وERANUS 

le club esprit نّظمت مدينة العلوم بتونس تحت شعار "الماء للجميع" تظاهرة

لماء والتغيّرات المناخية: التحديات خاصة بالماء اشتملت على محاضرة بعنوان" ا

بالنسبة إلى البالد التونسّية" تالها نقاش حول موضوع "الماء للجميع" تحت إدارة 

، إلى  2C2Dالسّيد عياض اللّبان" من وجمعّية التغيّر المناخي والتنمية المستدامة 

وإطالق  جانب مجموعة من الورشات العلمّية حول الخصائص الفيزيوكيميائّية للماء،

الصواريخ المائّية وعرض حول البرودة ونافورة هيرون وألعاب ومسابقات حول 

محور الماء، كما تّم بالمناسبة إطالق "مدرسة الماء" بمدينة العلوم بتونس بالتعاون 

مع جمعّية البحث الّنشيط تمحورت حول الماء في ورشة وقعت تهيئتها الستقبال 

ل دورة الماء ومخبر للماء أثثه باحث من مخبر الشّبان حيث يصنعون نموذجا يمثّ 

( التابع لمركز البحث وتكنولوجّيات LabEaUEالماء المستعمل والمحيط )

CERTE. 
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 مارس، اليوم العالمي للرصد الجوي 23

نظمت مدينة العلوم بتونس في إطار الشراكة مع المعهد الوطني للرصد الجوي 

تظاهرة علمية بمناسبة االحتفالية الدولية باليوم العالمي لألرصاد الجوية، وتضمن 

برنامج التظاهرة عددا من المحاضرات قدّمها مختصون حول الطاقة الشمسية، 

ر التغيرات المناخية حول الطاقة والقيمة العلمية لمعطيات الرصد الجوي، وتأثي 

الشمسية والتهاطالت، وعالقة الطقس باألرصاد الجوية. كما تم تنظيم معرض حول 

وسائل الرصد الجوي ومراقبة الزالزل وتوقعات الطقس، وتم في الختام تنظيم 

 مسابقة في تقديم النشرة الجوية لفائدة المواهب الشابة.

  

 رض السلّ مارس، اليوم العالمي لم 24 

نّظمت مدينة العلوم بتونس بمناسبة اليوم العالمي لمرض السل، يوما تحسيسيا 

 امسرحي  ااشتمل على محاضرة وعرضCNOMVT و  IRVTباالشتراك مع 

  لألطفال.

 مارس، االحتفال بالذكرى الخامسة لبعث قرية العلوم بتطاوين 24إلى  22من 

مدينة العلوم كّل من بمناسبة الذكرى الخامسة النبعاث قرية العلوم بتطاوين نّظمت 

تظاهرة علمية تنشيطية موجهة للعموم، اشتملت على وقرية العلوم بتطاوين بتونس 
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 سهرات وعروض فلكية، ومحاضرات وورشات حول البيولوجيا والكيمياء والفيزياء

مجاالت العلمية وزيارات موجهة يوم تنشيطي تخللته ورشات في مختلف الو 

للمعارض العلمية بالقرية. وقد أشرف على سير هذه التظاهرة عدد من المؤطرين 

 العلميين من مدينة العلوم بتونس ومن قرية العلوم بتطاوين.

 

 ليوم العالمي لمرض التوّحدا، 2019أفريل  03

د  وهو   Autismنّظمت مدينة العلوم بتونس تظاهرة علمية للتعريف بمرض التََّوحُّ

عبارة عن اضطراب يُالحظ عادة على الطفل في سّن مبّكرة، حيث يؤثر على تطّوره 

وجوانب نمّوه المختلفة، فيكون تطوره غير طبيعّي حيث يتمّيز بخلل في تفاعله 

 .وبتكرار أنماط سلوكية معّينة، وبضعف تواصله اللفظي مع اآلخرين االجتماعي،

 .شخص في العالم بهذا المرض 150على  1ويصاب تقريبا 

 

http://www.cst.rnu.tn/ar/events/اليوم-العالمي-لمرض-التوح-د?id=444
http://www.cst.rnu.tn/ar/events/اليوم-العالمي-لمرض-التوح-د?id=444
http://www.cst.rnu.tn/ar/events/اليوم-العالمي-لمرض-التوح-د?id=444
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 ، اليوم العالمي للصحة2019أفريل  06

نّظمت مدينة العلوم بتونس اليوم العالمي للصحة وقدّمت لجمهورها محاضرات حول 

"العالج في الصحة األساسية في تونس: المكتسبات واآلفاق"، من تقديم الدكتورة 

منى الصقلي مكلّفة بالصحة األساسية بوزارة الصحة، و"فقر الدم بسبب نقص 

عهد تقنيات التغذية "، ومحاضرة التغذية" للدكتورة شراز باجي طبيبة رئيسة بم

بعنوان "أنقذوا المضادات الحيوّية، أنقذوا الصّحة "، والتي قدّمتها األستاذة شاذلّية 

فندري، من كلّية الصيدلة بالمنستير، و"التطبيب عن بعد في تونس: الوضع الراهن  

تطبيب ، والتي قدّمها األستاذ عزيز الماطري، وهو رئيس مؤسس لجمعّية ال "واآلفاق

: 2030والحّق في الصّحة الجنسّية واإلنتاجّية في أفق سنة "، "عن بعد والصّحة

، والتي قدّمتها الدكتورة رفلة تاج دالجي، وهي مديرة عامة بالديوان "الحقيقة واآلفاق

الوطني لألسرة والعمران البشري والسّيدة فوزّية مصباح، مديرة التخطيط والتقييم 

 رة والعمران البشري.بالديوان الوطني لألس
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 ، اليوم العالمي لمرضى باركنسون 2019أفريل  12

اشتمل البرنامج العلمي الذي أعدته مدينة العلوم بتونس للتوعية بمرض باركنسون 

على ثالث محاضرات حول "مرض باركنسون في تونس" قدمتها الدكتورة سامية 

بن ساسي أستاذة مساعدة مختّصة في مرض األعصاب بالمعهد الوطني منجي بن 

دكتورة ريم رفرافي حميدة لألعصاب، و"المظاهر النفسّية لمرض باركنسون" 

عامر، رئيسة قسم بمعهد الصّحة العقلّية بمستشفى المنجي سليم، و"دور إعادة التأهيل 

وإعادة التأقلم مع مرض باركنسون" قدّمتها األستاذة سنية لبيب، أستاذة في الطّب 

 الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي بمعهد محمد القّصاب.

 

 اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار، 2019أفريل  21و 20

نظمت مدينة العلوم بتونس تحت اشراف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

والجمعية التونسية لليقظة  ADRI وبالشراكة مع جمعية تنمية البحث واإلبداع

قصد الترويج لثقافة  اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار  (ATVIC)والذكاء التنافسي

تكار ونشرها على جمهورها العريض. اشتمل برنامج هذا اليوم العلمي على االب 

محاضرات مشفوعة بنقاش حول االبتكار واالساليب الصناعية، االبتكار والصحة 

واالبتكار واالنتقال الرقمي والتي يقدمها مختصون تونسيون وأجانب، باإلضافة إلى 

. واستقبل فضاء حصة مخصصة لعرض قصص نجاح مبادرين شبان تونسيين

 20لسبت االمعارض المؤقتة بمدينة العلوم بتونس بهذه المناسبة وعلى مدى يومي 
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مبادرين شبان تونسيين لتشجيع االبتكارات من خالل تثمين  2019أفريل  21واألحد 

 المشاريع الناجحة.

 

 ، اليوم العالمي لألرض2019أفريل  21

نظمت مدينة العلوم بتونس فعالية علمية اشتمل برنامجها على محاضرات كانت 

مشفوعة بنقاش حول مواضيع "البيولوجية...التحدّي" قدّمها السّيد سليم الشارني من 

الشركة التونسية لألسمدة البيلوجية، و"دراسة اجتماعية و بيئية ألفران الجير بوالية 

بوبة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قدّمها األستاذ حّسان د  "زغوان

مسؤوليتي أمام التغيّرات المناخية" قدّمتها السّيدة راضية الوحيشي من "بزغوان" و 

جمعّية شبكة الطفل واألرض. كما تّم عرض شريط وثائقي بعنوان "الجامعون" 

ر قدّمتها جمعّية آمال غيزان واطلع جمهور المدينة على محتوى  معرض" الصخو

 والمعادن الثمينة" الذي قدّمته الجمعية التونسية للنساء المتخّصصة في علوم األرض.
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 يوم الضوء، 2019ماي  16

( والجمعية التونسية لعلوم الفلك STOباالشتراك مع الجمعية التونسية للبصريات )

(SAT و )( الجمعية الدولية للبصريات والفوتونياتSPIE نّظمت مدينة العلوم )

بتونس فعالية علمية بمناسبة يوم الضوء وهو مبادرة دولية تجمع سنويا بين أهل 

االختصاص وهواة الضوء لتدارس دوره في العلوم والثقافة والفن والتربية والتنمية 

واصل والطاقة على الصعيد المستدامة، وفي عدة ميادين أخرى مثل الطب والت 

الدولي. واشتملت فعاليات هذه التظاهرة التي كانت مفتوحة للجمهور من كّل األعمار 

 وكّل المستويات العلمية جملة من العروض والورشات العلمية والمحاضرات.

 
 

 يوم الشمس، 2019جوان  23

العلوم بتونس تظاهرة علمية باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلم الفلك، نّظمت مدينة 

 Les " و"Le soleil, astre du jour اشتملت على محاضرتين بعنوان "

méthodes de mesure de la circonférence de la Terre إضافة إلى "

 رصد للشمس وورشات فلكية.

 

http://www.cst.rnu.tn/ar/events/يوم-الضوء?id=462
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 ، اليوم الدولي للنيازك2019جوان  30

في مختلف أسوة بما يتم تنظيمه يوم النيازك نّظمت القبة الفلكية بمدينة العلوم بتونس 

انحاء العالم، ويهدف هذا اليوم الى تحسيس العموم بأخطار االصطدامات المتوقعة 

للنيازك وضرورة تطوير برامج رصد هذه االجسام السماوية، وذلك بهدف حماية 

م بتونس بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم كوكب األرض. وقد اعدت مدينة العلو 

جوان الجاري وقد تضمن  30الفلك برنامجا خاصا إلحياء هذه التظاهرة يوم 

كما   "النيازك: المهمة القصوى" ، البرنامج عرضا خاصا كامل اليوم بالقبة الفلكية 

رشة تضمن البرنامج محاضرات لتبسيط المفاهيم العلمية للنيازك باإلضافة الى و 

علمية في الغرض. وقد تّم تنظيم سهرة فلكية بمنتزه سيدي بوسعيد من الساعة 

 .السادسة مساء الى منتصف الليل

  

 ، ليلة النجوم2019جويلية  16

، واحتفاء 2019جويلية  16مواكبة للخسوف الجزئي للقمر الذي حدث يوم الثالثاء 

نظمت مدينة العلوم بتونس  بالذكرى الخمسين لنزول أول إنسان على وجه القمر،

الدورة السابعة عشر من تظاهرة "ليلة النجوم"، وهي سهرة تمزج بين العلوم 

 والفنون في أجواء ثرية واحتفالية.
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وقد اشتمل البرنامج على محاضرات علمية ثرية حيث سيفسر السيد نوفل بن   

معاوية، رئيس مصلحة الكون بمدينة العلوم بتونس ظاهرة "الخسوف الجزئي 

للقمر"، وستقدم الدكتورة سلمى البركاوي، الباحثة بوكالة الفضاء األمريكية "نازا"، 

الدكتور نور الدين رؤوفي، لكوكب المريخ"، ويعرض  Insight"المهمة انسايت 

بوكالة  Parker Solar Probeاألساتذ الجامعي والمسؤول العلمي على المهمة 

"، كما قدم   Parkerالفضاء األمريكية "نازا"، مداخلة حول "الشمس ومهمة المسبار

الدكتور محرز الزريبي، مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي 

CNRS  فريق أنظمة المراقبة والمشرف علىCESBIO  مداخلتين أوالهم حول

"المراقبة الفضائية لألرض لفحص التغيرات المناخية" وثانيتهما حول "نزول 

 اإلنسان على القمر".
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وقد تخللت السهرة مقطوعات موسيقية للدكتور أشرف الشرقي في شكل معزوفات 

السهرة فقرات متنوعة أخرى  على آالت إيقاعية تحت عنوان "سيريس". كما تضمن

في شكل حصص علمية خاصة بليلة النجوم، وجولة كونية من خالل المناظير 

والتلسكوبات لمشاهدة الخسوف الجزئي للقمر وكوكبي زحل والمشتري من الساعة 

إلى منتصف الليل مع بث مباشر على شاشات المدينة، وفضاءات للتنشيط  20.00

  بأسلوب يجمع بين الفائدة والمرح.وورشات لتقديم تجارب علمية 

  

جسم االنسان، في هذه السهرة في تقديم فضاء الحياة واإلنسان مساهمة تمحورت 

وعدد من األشرطة  والحركة، والهيكل العظمي، والعين، والطاقات المتجدّدة،

الوثائقية التي تشرح الدورة الدموية، وعملية التنفس، وغيرها من المواضيع ذات 

الصلة. ومن جهته قدّم فضاء االستكشافات عددا من الورشات التي تمحورت 

 بالخصوص حول درجات الحرارة تحت الصفر والضغط والفراغ.

 

فقد شاركت في هذه التظاهرة بورشة حول  ATAأما الجمعية التونسية للطيران 

 الديناميكا الهوائية، وعرض لشريط وثائقي حول أّول عملية إطالق طائرة في تونس.
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للجمهور ومن جهته شارك فضاء األدن في تنشيط السهرة الفلكية من خالل ورشات 

 .ضالعري 

 

 اليوم العالمي لمرض الزهايمر، 2019سبتمبر  20

نّظمت مدينة العلوم بتونس بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر فعالية علمية اشتملت على  

ثالث محاضرات حول "مرض الزهايمر" كان تمن تقديم الدكتورة سامية بن ساسي، 

بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب  أستاذة مبّرزة مختّصة في أمراض األعصاب

المنجي بن حميدة، و"توليف وتقييم دوائي لجزيئات جديدة تستهدف مرض 

الزهايمر"، قدّمها األستاذ فاكر شبشوب، أستاذ بكلّية العلوم بصفاقس، و"طرق 

العالج غير الدوائّية خالل مراحل الزهايمر"، والتي قدّمتها األستاذة ليلى علوان 

 الّزهايمر بتونس.رئيسة جمعّية 

 

http://www.cst.rnu.tn/ar/events/اليوم-العالمي-لمرض-الزهايمر?id=524
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 سبتمبر، اليوم العالمي لداء الكلب 28

يوما  ، نّظمت مدينة العلوم بتونسلمقاومة داء الكلببمناسبة االحتفال باليوم العالمي 

 تحسيسيا تضّمن عرضا علميا.

 

 أكتوبر، يوم الفضاء 05

احتفل فضاء  القمر،توازيا مع األسبوع العالمي للفضاء الذي تمحور هذه السنة حول  

األرض في الكون بيوم الفضاء من خالل تنظيم محاضرتين علميتين حول مدارات 

 Les satellites artificiels, orbites etوأهداف األقمار االصطناعية )

missions( ورحلة نحو القمر ،)voyages vers la Lune وتمّكن جمهور هذه ،)

 L’espaceالمعرض العلمي "الكون" )الفعالية من االطالع على محتوى 

comment ça marche.) 

  ة اليوم العالمي للصحة العقليّ أكتوبر،  08

بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للصّحة العقلّية، نّظمت مدينة العلوم بتونس سلسلة من 

، قدّمتها الدكتورة "الوقاية من االضطرابات العقلّية عند الّطفل"المحاضرات تناولت 

سمّية حلّيم، أستاذة محاضرة مختّصة في طّب نفس األطفال بمستشفى الرازي، 

قدّمتها الدكتورة فاطمة الشرفي  ،ات النفسّية عند المراهقين""الوقاية من االضطراب و 

وهي طبيبة مختّصة في طّب نفس الطفل، بمستشفى المنجي سليم بمستشفى المرسى، 

قدّمتها الدكتورة ريم رفرافي بن  ،"الوقاية من االضطرابات النفسّية عند كبار السّن"و 

http://www.cst.rnu.tn/ar/events/اليوم-العالمي-للصحة-العقلي-ة-11-أكتوبر-2019-بمدرج-ابن-خلدون-من-الساعة-الثانية-والنصف-إلى-الساعة-الخامسة-والنصف?id=544
http://www.cst.rnu.tn/ar/events/اليوم-العالمي-للصحة-العقلي-ة-11-أكتوبر-2019-بمدرج-ابن-خلدون-من-الساعة-الثانية-والنصف-إلى-الساعة-الخامسة-والنصف?id=544
http://www.cst.rnu.tn/ar/events/اليوم-العالمي-للصحة-العقلي-ة-11-أكتوبر-2019-بمدرج-ابن-خلدون-من-الساعة-الثانية-والنصف-إلى-الساعة-الخامسة-والنصف?id=544
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سليم، المرسى. وكان الهدف من عامر، رئيسة قسم الصحة العقلّية بمستشفى المنجي 

 هذه التظاهرة هو التحسيس بأهمّية الصحة العقلّية ونبذ التفرقة على أساس المرض. 

 أكتوبر، حفل العلوم  31و 30

للسنة الثانية على التوالي نظمت مدينة العلوم بتونس باالشتراك مع قرية العلوم 

مكونات المجتمع المدني  بتطاوين وبالتوازي مع قصر العلوم بالمنستير وعدد من

أكتوبر تحت إشراف اإلدارة العامة للبحث  31و  30الدورة الثالثة لحفل العلوم يومي 

وكان الهدف من هذه التظاهرة دعم  .العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نشر الثقافة العلمية وتحفيز المواطنين على االهتمام بالعلم والبحث العلمي وإبراز أهم 

مخرجاته وتقريبها من العموم وتيسير الحصول على المعلومات العلمية ودعم 

  .التفاعل والتبادل بين الباحثين والمواطنين في أجواء احتفالية

ة فتحت مدينة العلوم بتونس أبوابها مجانا لعموم المواطنين حيث تمكن وبهذه المناسب 

حصة بالقبة الفلكية التي  12الجمهور من دخول كّل الفضاءات العلمية ومواكبة 

قدّمت بهذه المناسبة العروض الفلكية التالية: الكواكب، والكون من خالل التليسكوب، 

 . والنيازك، والثقب األسود، والمادة السوداء

 

واشتمل البرنامج العلمي لهذه االحتفالية على عدد من المحاضرات والورشات 

والعروض العلمية سواء في علم الفلك أو غيره من العلوم الصحيحة التي قدّمها ثلة 
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من الباحثين المحليين والدوليين والمهتمين بالشأن العلمي من مكونات المجتمع 

علوم والمجهول في الكون في القرن الحادي المديني على غرار المحاضرة عن الم

 connaissance et méconnaissance deوالعشرين: ما هي المادة السوداء )

l’Univers au 21 siècle. Qu’est-ce que la matière noire  والتي )?

( من جامعة Sylvie VAUCLAIRقدّمتها أستاذة الفيزياء الفلكية سيلفي فوكالر )

 (.Observatoire midi- Pyrénéesي بيريني )تولوز ومرصد ميد

 

 اليوم الوطني والعالمي لألشخاص ذوي االعاقةديسمبر،  03

نظمت مدينة العلوم بتونس، بمناسبة اليوم الوطني والعالمي لألشخاص الحاملين 

إلعاقة،  فعالية علمية اشتملت على مجموعة من المحاضرات، ومعرض منتوجات 

 .مع تكريم األشخاص الحاملين إلعاقة وقصص نجاح 

 

http://www.cst.rnu.tn/ar/events/اليوم-الوطني-والعالمي-للأشخاص-ذوي-الاعاقة?id=563
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  ديسمبر، أيّام المالحة الجويّة  19و 18يومي 

(، أّيام ATAبتونس باالشتراك مع الجمعّية التونسّية للطيران )نظمت مدينة العلوم  

المالحة الجوية تحت شعار "عندما يصبح للمدينة أجنحة"، وذلك بمناسبة اليوم 

ديسمبر(، وإحياء لذكرى أّول عملّية طيران في التاريخ  7العالمي للطيران المدني )

إلى روما  حيث طار من تونس ROLAND GARROSقام بها روالن غاروس 

سنة عل أّول رحلة جوّية  110إلى جانب االحتفال بمرور  1912ديسمبر  18يوم 

 Albertحلّق فيها مسافرون في بالون قاده التونسي ألبار صمامة شكلي 

Sammama Chekly . 

  

واشتملت فعاليات التظاهرة على محاضرات مشفوعة بنقاش، مسابقة تصميم وصنع 

يق، معارض وعروض شركات، جمعّيات ونوادي وطنّية طائرات قادرة على التحل

ناشطة في مجال الطيران. كما احتوى البرنامج على عروض أفالم وورشات عمل 

إلى جانب عروض مناطيد الهواء الّساخن ومحّرك الفقرة )البراموتور(، وهو عرض 

 متمّيز مّكن المشاركين من التقاط الصور.
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VI.   الفلكية السهرات 

 مدينة العلوم بتونسسهرات 

 الخسوف الكلي للقمرسهرة جانفي،  21

باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلم الفلك، نّظمت مدينة العلوم بتونس بمناسبة 

ظاهرة الخسوف الكلي للقمر محاضرة علمية، ورصدا فلكيا بواسطة المناظير. وقد 

دقيقة، بدأ على الساعة  12ت و دام هذا الخسوف في كل مراحله حوالي ستة ساعا

دقيقة لينتهي على الساعة  12دقيقة ووصل أوجه السادسة و  12الرابعة صباحا و 

حّصة لرصد السماء بواسطة مدينة العلوم بتونس دقيقة. ونّظمت  48الثامنة و 

  التلسكوبات لمتابعة الخسوف لحظة بلحظة، انطلقت ابتداء من الساعة الثالثة صباحا.

 

 كوكب المريخمارس، سهرة  16

باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلم الفلك، نّظمت مدينة العلوم بتونس سهرة فلكية 

، وقد اشتمل برنامج السهرة على محاضرة وعروض المريخخصصت لكوكب 

    علمية، ورشات وعرض ببرمجية ستيالريوم، ورصد فلكي بواسطة المناظير.
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 القمر، سهرة 2019ماي  11

بمناسبة االحتفال الدولي بالذكرى الخمسين لنزول أول إنسان على سطح القمر نّظمت 

مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع الجمعّية التونسية لعلم الفلك، سهرة فلكية رمضانّية  

احتوى برنامجها على فقرات متنوعة ضمت محاضرة بعنوان "رحلة نحو القمر"، 

بات، إلى جانب مسابقة موّجهة لألطفال وورشة وعديد ورشات الّرصد عبر التلسكو

 حول برمجّية ستالريوم. 

 

 نوفمبر، عبور عطارد أمام الشمس 11

ماي  9رصد جمهور مدينة العلوم بتونس عبور كوكب عطارد أمام الشمس يوم 

أتاحت المدينة الفرصة أمام المهتمين بعلم الفلك متابعة  2019، وفى سنة 2016

أمام الشمس باستخدام المناظير الفلكية، ومن المنتظر أن يكون مرور كوكب عطارد 

. ويعتبر مرور عطارد أمام قرص 2032الموعد القادم لهذه الظاهرة الذي سنة 

الشمس ظاهرة نادرة حيث شهد القرن األخير نحو ثالثة عشر عبور حدثت أغلبها 

ر نوفمبر خالل شهر ماي حيث يكون كوكب عطارد قريبا من األرض، أو خالل شه

 ويكون عطارد عندها بعيدا عن األرض.



 2019 -تقرير النشاط السنوي لمدينة العلوم بتونس  
 

49 

 

 

 ديسمبر، سهرة كوكبة الشتاء 14

، احتوى البرنامج على  2019ديسمبر  14نظمت مدينة العلوم بتونس يوم السبت 

محاضرة بعنوان "كوكبة الشتاء" ورصد للقمر بواسطة المراقيب الفلكّية وسديم 

 . stellariumأوريون العظيم وورشة حول استعمال برمجّية ستالريوم 

 

 قرية العلوم بتطاوينسهرات 
 

  ""تونكت سهرة فلكيّة بمنطقة ماي 14

وفضاء الزياتين  1دار الشباب المتنقلة باالشتراك مع قرية العلوم بتطاوين، نظمت 

تم خاللها القاء محاضرة علمّية  بتونكت سهرة فلكّية لفائدة أهالي منطقة تونكت

 .ومشاهدة القمر والكواكب من خالل التلسكوب

 بمعتمديّة الصمارجوان، تظاهرة "و يحلو السهر على سطح القمر"   08

سنة عن أول هبوط لإلنسان على سطح القمر، نظمت قرية العلوم  50بمناسبة مرور 

بتطاوين بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشباب 

والرياضة والمندوبية الجهوية للتربية والمندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة 
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ّسّن سهرة فلكّية تحت شعار "ويحلو الّسهر على سطح القمر" تضّمنت رصدا وكبار ال

  .بواسطة المراقب الفلكية

 جوان، سهرة فلكيّة لفائدة منظمة الكشافة التونسيّة  21

في اطار اتفاقّية الشراكة بين مدينة العلوم ومنظمة الكشافة، تنقلت قرية العلوم 

تطاوين حيث قامت بتنظيم سهرة فلكّية من خالل بتطاوين الى المخّيم البيئي الرابع ب

محاضرة حول المجموعة الشمسية ورصد القمر وكوكبي المشتري و زحل 

 .بالتلسكوب

 جويلية، سهرة فلكية بمعتمدية الذهيبة 06

سنة على نزول أول انسان على سطح القمر، وبالشراكة مع  50احتفاال بمرور 

المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين، تنقلت قرية العلوم بتطاوين الى معتمدية 

ذهيبة حيث نظمت سهرة فلكية للعموم تضمنت النشاط العلمي  التالي: رصد القمر 

رة علمية. وقد تخلل هذه السهرة وكوكبي المشتري وزحل بالتلسكوب ومحاض

 .وصالت موسيقية
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 لخسوف الجزئي للقمراجويلية، سهرة  16

بمناسبة الخسوف الجزئي للقمر، نظمت قرية العلوم بتطاوين بالشراكة مع المندوبية 

الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بتطاوين بفضائها سهرة فلكية لمتابعة هذه الظاهرة  

اشتمل برنامج السهرة على متابعة خسوف القمر بالعين المجردة ومن خالل الفلكية. 

التلسكوبات، محاضرة حول الظواهر الفلكية، تنشيط ورشة حول الخسوف والكسوف 

 .مع فقرة تنشيطية لألطفال من تقديم دار الشباب المتنقلة بتطاوين

 

 بتطاوينأوت، ليلة النجوم   03

تزامنا مع مهرجان تطاوين الصيفي، نظمت قرية العلوم في اطار أنشطتها العلمّية و 

بتطاوين بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافّية بتطاوين  وبالتعاون مع 

جمعية خطى جديدة بتطاوين تظاهرة  "ليلة النجوم" تضمنت السهرة برمجة ثرية 

يازك تطاوين" راوحت بين العلوم والفن وذلك من خالل : محاضرة علمية بعنوان "ن

قدمها الدكتور منصف الغرابي استاذ سابق بمعهد فيزياء االرض بباريس وعرض 

"الجاز والبلوز" للفنان نوفل المهبولي باإلضافة الى تقديم تجلية فنية في الرسم  

بالرمال " في ظل القميرة " من انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين 

ضافة الى حصة للرصد الفلكي الليلي لمشاهدة القمر ومسابقة في علم الفلك باإل

وكوكبي المشتري وزحل من خالل التلسكوبات. والجدير بالذكر اشراف السيد 

المعتمد االول لتطاوين على افتتاح هذه التظاهرة العلمّية الثقافية التي واكبتها عدة من 
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ة "ليلية العائالت من مختلف جهات الجنوب الشرقي جل فقرات برنامج تظاهر

حورت الورشات المبرمجة خالل هذه التظاهرة حول بنية الكون وتفسير موت  ."النجوم

الظواهر الفلكية كالخسوف والكسوف من خالل مجسم النظام الشمسي ومجسم يفسر 

حركة االرض حول الشمس وحركة القمر حول االرض.  أما المحاضرة التي تمت 

لمية وكانت مشفوعة برمجتها خالل هذه السهرة تناولت موضوع النيازك واهميتها الع

بنقاش علمي، وقد قدمها الدكتور منصف الغرابي استاذ سابق بمعهد فيزياء االرض 

  .بباريس

  

كما اشتمل برنامج السهرة على عرض تم خالله رسم المجموعة الشمسية وبعض 

 االجرام السماوية على الرمال وكان من تقديم مركز الفنون الدرامّية و الركحّية

 20بتطاوين. وفي اختتام السهرة تم تنظيم مسابقة في علم الفلك شارك فيها حوالي 

طفل تمتع اغلبهم بجوائز من تقديم اتصاالت تونس. وقد شارك في تنشيط هذه السهرة 

كل من المندوبية الجهوّية للشؤون الثقافّية بتطاوين التي وفرت العرض الموسيقي " 

جديدة بتطاوين التي أمنت حضور مجموعة من الجاز والبلوز"، وجمعّية خطى 

 .الشباب ليشاركوا في استقبال وتوجيه ومرافقة الزوار
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  نوفمبر، عبور عطارد 11

بمناسبة "عبور عطارد" ، نظمت قرية العلوم بتطاوين بفضائها يوما مفتوحا لمتابعة 

ظاهرة هذه الظاهرة  وذلك عبر مشاهدة السماء بالتلسكوب، و تقديم عرض حول ال

 الفلكية النادرة. واكب هذه الظاهرة عدد من الطلبة والعائالت.

VII. برامج الفضاءات العلمية 

 

 العطل المدرسية والجامعية

 

بمناسبة العطل المدرسية والجامعية أعدت مدينة العلوم بتونس برنامجا ثريا ومتنوعا 

)االستكشافات، الحياة يتضمن العديد من الورشات في مختلف فضاءاتها العلمية 

والمعارض المؤقّتة وفضاء الحمض الريبي( والمكتبة المعلوماتية  واالنسان والكون

نّظم فضاء الحياة واإلنسان حيث  مجموعة من األفالم العلمّية.عرض إضافة إلى 

عددا من الورشات تمحورت حول الطاقات المتجددة، وتصنيف الحيوانات، والعين، 

ان، ومكونات التربة، واألكسيجين، والدماغ، والنفايات كنز في والحركة عند اإلنس

  القمامة، والسلسلة الغذائية، والتأقلم مع المناخ الجاف، والفيروسات.

ومن جهته  نّظم فضاء االستكشافات عديد الورشات العلمية التي تمحورت الهيكل 

غ والكيمياء المسلية العظمي والماء في الحياة اليومية ونافورة هيرون والضغط والفرا

كما تمت برمجة عدة ورشات يومية في فضاء األدن  وأسرار الماء واحتساب الحظ.

 للجميع موجهة إلى الجمهور العريض وتالميذ المدارس االعدادية والمعاهد.
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بمناسبة العطل المدرسية برمجت قرية العلوم بتطاوين عدة ورشات ومن جهتها و 

للتالميذ والطلبة وللعموم. باإلضافة الى الحصص بالقبة الفلكية تم علمية موجهة 

تنشيط ورشات جديدة تم تقديمها ألول مرة الى زوار قرية العلوم: الكهرباء الساكنة، 

كما أمنت قرية العلوم  .زمةالالعين وتشريح القلب وذلك لتوفر المعدات البيداغوجية ال

ي تمحورت حول علم الفلك والحمض النووي بتطاوين عددا من الورشات العلمية الت

 وتشريح القلب والمستحلبات والرياضيات والكسوف والخسوف والعين.

بمناسبة العطلة المدرسية خالل شهر ماي قدّمت الفضاءات العلمية عددا من 

الورشات العلمية، تمحورت المواضيع التي تّم التطّرق إليها حول الماء، والضغط 

ء الساكنة، والكواكب خارج المجموعة الشمسية، وأطوار القمر، والفراغ، والكهربا

وتصميم خارطة للسماء، والخسوف والكسوف، إلى جانب الرصد الفلكي وغيرها من 

 المحاور العلمية.
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 الزيارات المنّظمة

جانفي، مدرسة ريني ديكارت حيث قدّم ورشة  08استقبل فضاء االستكشافات يوم 

الماء والهواء التي احتوت على تجارب حول حاالت الماء الثالثة، ومختلف 

غيرات الضغط الجوي على تالخصائص للهواء مع تجارب فرجوية لتفسير تأثير 

نفي، مدرسة اقرأ وقدّم جا 10يوم فضاء االستكشافات درجة غليان الماء. واستقبل 

ورشة الهواء الموجهة لفائدة تالميذ االبتدائي مجموعة من التجارب العلمية التي 

تفّسر مختلف الخاصيات الفيزيائية للهواء ومختلف تأثيرات الضغط الجوي على 

وقام فضاء الحمض النووي للجميع خالل شهر جانفي بتأطير ثالثة تالميذ  .األجسام

، كما تّم تأمين تأطير لتالميذ TPEلدولية وذلك في إطار تربص من مدرسة تونس ا

 من مدرسة نهج روسيا.

 

تالميذ عدد من المدرسة االبتدائية الخاصة ورشات  2019 واكب خالل شهر أفريلو 

 علمية حول الماء وحاالته الفيزيائية والمغناطيس.
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 الدورات التدريبية

 ، لفائدة منشطي نوادي األطفال2019 مارس 01إلى  فيفري 27من 

نظمت مدينة العلوم بتونس دورة تدريبية لفائدة األساتذة ومدّرسي التعليم األساسي 

نشطي نوادي األطفال وإطارات وزارة الطفولة دورة تدريبية في علم الفلك تهتّم وم

 .خاصة بصنع النماذج البيداغوجّية لمزيد فهم الظواهر الفلكّية
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 مارس، مدرسة الربيع بفضاء األدن للجميع 27و 26يومي 

 

 التدريب على علم الفلك ، 2019أفريل  26إلى  24من 

األرض في الكون دورة تدريبية موجهة إلى منشطي نوادي األطفال نّظم فضاء 

والطلبة المهتمين بعلم الفلك، رّكزت على كيفية صنع نماذج بيداغوجية لتفسير 

 الظواهر الفلكية.

  

 ، مدرسة صيفية في علم الفلك2019جوان  16بداية من 

حلقات تكوينية في علم نظمت مدينة العلوم بتونس بمناسبة العطلة الصيفية ثالث 

جوان موجهة  29إلى  26من ، و موجهة إلى المبتدئين جوان 22إلى  19من  الفلك

 .جويلية موّجهة إلى تالميذ الثانوي 06إلى  03من ، وإلى تالميذ اإلعدادي
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 ، مدرسة صيفية في اإليقاظ العلمي2019جوان  29إلى  26من 

أساسا إلى تالميذ السنوات الرابعة  نظمت مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية موجهة 

والخامسة والسادسة من التعليم االبتدائي قصد تمكين المشاركين من معرفة المبادئ 

األساسية في علم األحياء والفيزياء والرياضيات في إطار يجمع بين التعلّم والتسلية 

 ويغطي محاور متنوعة مثل التنفس والمناعة والقلب والعين والهيكل العظمي

والحاالت الفيزيائية للمادة والحساب الذهني والكهرباء والمغناطيس والهواء مع 

 .حصة بالقبة الفلكية

 

 
 

 المدرسة الصيفية علم الفلك لتالميذ االبتدائي ، 2019جوان  22إلى  19من 

توجهت هذه الدورة إلى تالميذ المدارس االبتدائية قصد تقريبهم من علم الفلك وتبسيط 

 المفاهيم العلمية المتعلقة بموقع األرض في الكون.
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 المدرسة الصيفية للشبان  ،جوان 29إلى  26من 

اشتملت هذه الدورة من المدرسة الصيفية الموجهة إلى تالميذ المعاهد اإلعدادية على 

 عدد من الورشات التي تمحورت حول علم الفلك ووسائل الرصد الفلكي.

  

، المدرسة الصيفية في علوم الفيزياء والكيمياء 2019جويلية  06إلى  03من 

  والرياضيات

نظمت مدينة العلوم بتونس المدرسة الصيفية في علوم الفيزياء والكيمياء  

والرياضيات وذلك لنشر الثقافة العلمية لدى أكبر عدد ممكن من الشباب وهي موجهة 

إعدادي وتألفت الدورة من ورشات  أساسا لتالميذ سنوات السابعة والثامنة والتاسعة

علمية نظرية وتطبيقية حول المبادئ األساسية التي لها عالقة بعلوم الفيزياء 

  .والكيمياء والرياضيات
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فضاء  –المدرسة الصيفية للتعّمق في علم الفلك ، 2019 جويلية 07إلى  04من 

 األرض في الكون

اشتملت هذه المدرسة الصيفية في علم الفلك والموّجهة إلى تالميذ المعاهد الثانوية 

على محاور اهتمت بالكون والظواهر الفلكية، والفصول، وأطوار القمر، والكسوف 

والخسوف. كما تمّكن المنتسبون إلى هذه المدرسة الصيفية من التعّرف على ظاهرة 

( الذي la parallaxe des étoilesالف المنظر)التزّيح النجمي أو التخاطل أي اخت 

هو تغير ظاهري في موقع الشيء المنظور وبخاصة الجرم السماوي بسبب اختالف 

مكان الرؤية. كما تمكنوا من قياس المسافات ما بين النجوم البعيدة وتصنيف النجوم 

بحسب قّوة لمعانها، وتعّرفوا من خالل حصة في الرصد الشمسي على الثابت 

( الذي هو كمية اإلشعاع التي تصل إلى األرض la constante solaireلشمسي )ا

من الشمس لكل وحدة قياس. إضافة إلى ذلك تعلّم المشاركون في هذه الدورة كيف 

تعمل التقويمات الدائمة، وصنعوا مزاول استوائية ومزاول تماثلية كما حضروا 

 حصة في القبة الفلكية.
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 اوينقرية العلوم بتط

 بتطاوين أوت، المدرسة الصيفّية في علم الفلك 02و  01يومي 

مدرسة صيفية في علم  2019اوت  02و  01نظمت قرية العلوم بتطاوين يومي 

تلميذا. تمحورت المدرسة الصيفية حول ورشات في علم الفلك  21الفلك، شارك فيها 

هيم في المجال تّم من خاللها فهم الظواهر الفلكية والتعرف على بعض المفا

واستكشاف اغلب األجرام السماوية: المجرات، النجوم، الكواكب ، االقمار، النيازك، 

 المذنبات.

                                                 

 

VIII.  الشراكة والتعاون الدولي 

 

 الشراكةاتفاقيات 
 

والمعهد العالي للفنون الجميلة  اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم بتونسأفريل،  4

 بتونس

العامة السيدة درة غربال على  ةمديرالممثلة في شخص وقّعت مدينة العلوم بتونس 

المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ممثال في شخص مديرته السيدة إيمان مع اتفاقية 

االتفاقية على تمكين مدينة العلوم من االستفادة من  تونص .بن يوسف الزرقاطي
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خبرة المدرسين الباحثين الراجعين بالنظر للمعهد في مجاالت الفنون التشكيلية وعلوم 

وثقافية في المجاالت ذات االهتمام المشترك  التصميم، إضافة الى تنظيم أنشطة علمية

طلبة المعهد إلنجاز تربصاتهم ومشاريعهم وانشطة التكوين لن مدينة العلوم احتضوا

  .التطبيقي المندرجة في مسالك تكوينهم

في  2019جوان  26شاركت مدينة العلوم بتونس يوم األربعاء وتفعيال لهذه االتفاقية 

حيث ، جوان 28و  27و  26يام أللفنون الجميلة بتونس  تظاهرة ايام المعهد العالي

السيدة درة غربال المديرة العامة لمدينة العلوم محاضرة خالل الجلسة العلمية قدّمت 

، وأعلنت في ختام لقائها "مكانة الفن في أنشطة مدينة العلوم بتونس"الثانية بعنوان 

عدد من المسابقات لفائدة الطلبة، بطلبة المعهد واالستاذة المشاركين في التظاهرة عن 

مكافـآت قيـمة ألفضل المشاركين في مختلف هذه المسابقات، إضافة الى   3تم رصد 

 عدد من المواضيع الخاصة بمشاريع ختم الدروس.

 

 Maker حداث فضاء صانعإل IEEE جمعيةمع تفاقية شراكة نوفمبر، ا 1

Space 

 حداث فضاء صانعإل IEEE جمعيةوقّعت مدينة العلوم بتونس اتفاقية شراكة مع 

Maker Space .وهو عبارة عن ورشات للصناعة الرقمية 
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مدينة العلوم بتونس تساهم في تسمية كوكب ونجم خارج المجموعة ديسمبر،  17

 الشمسية

شتراك مع الجمعية في حدث عالمي واكبه عدد من بلدان العالم والعالم العربي، وباال

التونسية للشباب الفلكيين أسهمت مدينة العلوم بتونس في مشروع عالمي من تنظيم 

االتحاد الفلكي الدولي المسؤول على تسمية األجرام مثل الكواكب والمجرات 

والنجوم، حيث منح االتحاد الفلكي الدولي الفرصة ألي دولة لتسمية "نجمة" 

ج المجموعة الشمسية وكان من نصيب تونس أن والكوكب الذي يدور حولها خار

 HD192699b : Khomsaتطلق اسم "ُخمسة" على كوكب كان اسمه في السابق 

ويمكن  .HD192699 : Chechiaو"شاشية" على نجمة بعد أن كان اسمها السابق 

 .مشاهدتها عن طريق تليسكوب و ذلك بعد إدخال المعطيات الالزمة

 لمهمات بالخارج ا

كّل من رئيس مصلحة األرض في الكون واالستكشافات في اجتماع شبكة مدن شارك 

 .2019جوان  09إلى  05التي أقيمت في الدانمرك من   ECSITEومراكز العلوم

جويلية  04جوان إلى  30انتفع مؤطران علميان بتربص تكويني بالخارج من و 

  بفرنسا.  Sky Explorerحول  2019

  

شاركت مدينة العلوم بتونس في حفل العلوم بفرنسا الذي نّظمه فضاء العلوم و 

Universcience  وكانت مدينة العلوم بتونس حاضرة في التصفيات النهائية
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 06إلى  04( التي جرت من Power of the Sunللمسابقة الدولية "قوة الشمس" )

 (.  Alcoy, Alicante, Valence Espagneأكتوبر في اسبانيا )

لحفل العلوم التي احتضنتها  28وشاركت مدينة العلوم بتونس في فعاليات الدورة 

 La Cité des Sciences et de l’Industrie àمدينة العلوم والصناعة بباريس )

Paris   أكتوبر، من خالل عدد من الورشات العلمية، وقد مثّل  13إلى  05( من

علميون من فضاء األرض في الكون مدينة العلوم في هذه التظاهرة مؤطرون 

 واالستكشافات. 

 27كما شارك مؤطران علميان من فضاء األرض في الكون والحياة واإلنسان من 

أكتوبر إلى غرة نوفمبر في المدرسة الصيفية التي نظمتها شبكة شمال افريقيا 

 The North Africa and Middle East Science centersلمتاحف العلوم )

network NAMES .) 

وتوجهت المديرة العامة لمدينة العلوم بتونس مع رئيس فضاء األرض في الكون إلى 

 La Cité deفرنسا لإلعداد لمشروع اتفاقية شراكة مع مدينة الفضاء بتولوز )

l'Espace de Toulouse.لتجديد فضاء األرض في الكون ،) 

 

IX. الجديدةوالتجهيزات  المعارض العلمية 

 21رياضيات معرض 

استعدادا الفتتاح قرية العلوم بقبلي، تقوم المصالح المختصة بإعداد نسخة معدّلة من 

  .لتعزيز مكونات القرية العلمية الجديدة 21معرض رياضيات 
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 معرض النحل

 جاري حاليا إعداد معرض علمي تفاعلي جديد حول حياة النحل.

 تجهيزات رقمية جديدة

بوصة في قاعة العروض بكّل من فضاء  88لوحات رقمية ذات تّم تركيب ثالث 

 الكون، وفضاء اإلنسان وفضاء االستكشافات.

X. التصّرف في الموارد البشرية 

 الدورات التدريبية لفائدة األعوان

  06/2019أعمال لجنة فرز وتقييم العروض لطلب العروض عدد من  نتهاءتّم اال

 58تكوينية لفائدة أعوان مدينة العلوم بتونس بتكلفة والمتعلق بإنجاز دوارات 

د والشروع في التنسيق بين المدينة ومكاتب التكوين في إعداد وتنفيذ 206.603

 .2020روزنامة اإلنجاز خالل سنة 

 Empoweringجانفي،  3و 2يومي 

تاذة تابع جّل المؤطرين العلميين الجزء الثاني من الدورة التدريبية التي نظمتها األس

سلوى سعيدان الرزقي المختصة في تعليم وتقييم التعليم بجامعة سان دياغو 

  .بكاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية

 ورشة تكوين في الروبوتيك 
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شارك عدد من المؤطرين العلميين وأعوان من المكتبة المعلوماتية أعوان المكتبة 

امتداد ثالثة أيام أمنتها شركة التنمية  المعلوماتية في ورشة تكوين في الروبوتيك على

 الثقافية.

 

 تدريب على التبسيط العلمي

تلقى عدد من المؤطرين العلميين دورة تدريبية حول التوجهات الجديدة في مجال 

 (Noëmie Lozac’h-Vilain) التبسيط العلمي على يد خبيرة دولية ناومي فيالن

 l’Ecole de la médiation de Universciences من مدرسة التبسيط بباريس

à Paris . 

 

 

 

 حلقات للتفكير المشترك

 متطلباتفي إطار تجديد المحتوى العلمي لفضاء األرض في الكون بما يتناسب مع 

جمهور مدينة العلوم بتونس، تّم تنظيم لقاء عمل لجمع األفكار وتحديد مناهج العمل 

 La Cité de l’Espaceتحت اشراف خبيران دوليان من مدينة الفضاء بتولوز )
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de Toulouse( هما السيدة إيناس برياتو )Ines PRIETO والسيد مارك موتان )

(Marc MOUTIN.) 

 

 حاقواإلل المغادرة االختيارية

 .2019تم تسريح عون تنفيذ في إطار نظام المغادرة االختيارية بداية من غرة مارس 

تم استكمال إجراءات إلحاق متصرفة بمدينة العلوم بتونس لدى جامعة قرطاج بداية 

، وإجراءات إلحاق تقني أول لدى وكالة حماية البيئة والشريط 2019ماي  01من 

 .2019الساحلي بداية من غرة أفريل 

استكمال إجراءات إلحاق السيدة هدى عبايدي، متصرفة بمدينة العلوم بتونس لدى  تمّ  

 . 2019سبتمبر  15الوكالة الفنية للتعاوم الفني بدية من 

سنوات لدى وكالة  3م استكمال إجراءات إلحاق السيد هيثم السالك، تقني أول، لمدة تّ 

 .2019التهذيب والتجديد  بدية من غرة سبتمبر 

سنوات لدى  3تم استكمال إجراءات إلحاق السيد خليل بن مسعود، تقني أول لمدة 

 .2019مؤسسة التلفزة التونسية بدية من غرة أوت 

 3الشروع في إجراءات إلحاق السيدة فرح الطرابلسي، متصرف مستشار لمدة تّم 

 .لدى شركة الفوالذ 2019سنوات بداية من غرة أكتوبر 

سنوات  3د لزهر العلوي، تقني أول لدى التلفزة التونسية لمدة تجديد إلحاق السي تّم 

 .2019بداية من جوان 
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مؤطر علمي رئيس لدى وكالة التعاون الفني  تجديد إلحاق السيد أمين عبد اللطيف،تّم 

 .2019لمدة سنة واجدة بداية من جويلية 

التعاون الفني لمدة تجديد إلحاق السيد بالحسن الشامخي، مؤطر علمي لدى وكالة تّم 

 .2019سنة واحدة بداية من غرة أوت 

تجديد إلحاق السيد مراد العياري، تقني أول لدى وكالة التعاون الفني لمدة سنة تّم 

 .2019بداية من جوان 

تجديد إلحاق السيدة فاطمة األسود، متصرف مستشار لدى وكالة التعاون الفني  تمّ 

 .2019لمدة سنة واحدة بداية من جوان 

 الترقيات والتدّرج في السلّم

أفضت أعمال اللجان اإلدارية المتناصفة بمدينة العلوم بتونس إلى اإلعالن على نتائج 

  47/2019بمقتضى مذكرات العمل عدد  2018بعنوان سنة  2الترقية إلى السلم 

أعوان  03عونا من سلك اإلطارات و و  21ترقية:كما تمت  49/2019و  48/2019و 

 .أعوان من سلك التنفيذ 06تسيير و من سلك ال

تم فتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية  46/2019بمقتضى مذكرة العمل عدد و 

 38وانتفع  .2020جانفي  20وكان أخر أجل لقبول الترشحات   2018بعنوان سنة 

 اعون  34، وتمتع 2019عون بالتدرج العادي للفترة الفاصلة بين أفريل وجوان 

 .2017بالترقية في الرتبة بعنوان سنة 

 متفّرقات

، 2019ومنحة العودة المدرسية لمستحقيها بعنوان سنة  األضحىإسناد منحة عيد تّم 

  .تجديد اللجان اإلدارية المتناصفةوتّم 
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 2مع مجمع طب الشغل بتونس  اتفاقيةفي مجمع طب الشغل: تم إمضاء  االنخراط

مؤرخ في  2000لسنة  1985وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من األمر عدد 

 153يتعلق بتنظيم وسير عمل مصالح طب الشغل وكذلك الفصل  2000سبتمبر  12

 .)جديد( من مجلة الشغل

ي في إبرام عقد إسداء خدمات مع السيدة هدى العايش، متحصلة على ماجستير مهن تّم 

وتّم . 2019أوت  26أشهر بداية من  09التصميم اختصاص هندسة داخلية لمدة 

برام عقد اسداء خدمات مع السيدة مريم شرقي، فني مختبر مختصة في علوم ا

وانتهى  .2019جويلية  31إلى غاية  2018ذلك من غرة ديسمبر و األحياء الجزئي 

ة الثانية من الماجستير المهني في تربص السيدة رجاء البوعناني، طالبة مرسمة بالسن 

أفريل  05إلى  2019فيفري  05وذلك من  انقلزية األعمال بالمعهد العالي للغات

2019.   

تم استفاء إجراءات تمتيع األعوان المعنيين بلباس الشغل بمناسبة غرة ماي كما 

في  والبدء في إجراءات إعداد استشارة حول تمكين األعوان المعنيين بمادة الحليب

 شكل وصوالت لشراء الحليب.

 

 

 

XI.  المالحق 
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  2019 خالل سنة الّتي نّظمتها مدينة العلوم بتونس التظاهراتجدول مفّصل حول 

عدد 

لحضورا  

  التّاريخ النشاط

  .1 21/01 سهرة فلكية  400

  .2 25/01 محاضرة 80

إلى  05/02من  عرض افالم علمية  200

09/02 

3.  

150 Journée internationale des femmes et des filles de 

science 

10/02 4.  

  .5 15/02 محاضرة 85

200 Journée mondiale du cancer de l’enfant 16/02 6.  

  .7 22/02 المقهى العلمي 55

  .8 01/03 مقهى علمي 60

  .9 01/03 محاضرة 180

  .10 16/03 االحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي 120

  .11 16/03 فلكيةسهرة  350

150 Journée mondiale de la trisomie 21 21/03 12.  

250 Journée de la météorologie mondiale 23/03 13.  

70 Journée de lutte contre la Tuberculose 24/03 14.  

 المجموع خالل الثالثي األول 2350

  .15 03/04 محاضرة حول مرض التوحد 220

  .16 05/04 المقهى العلمي 45

  .17 06/04 اليوم العالمي للصحة  160

  .18 12/04 محاضرة 130

500 Journée de la créativité 20-21/04 19.  

120 Journée mondiale de la terre 21/04 20.  

إلى  24/04من  دورة تكوينية في عمل الفلك 45

26/04 

21.  

  .22 11/05 سهرة فلكية 550

إلى  19/06من  دورة تكوينية في علم الفلك  340

06/07 

23.  

 المجموع خالل الثالثي الثاني 2110

  .24 20/09 اليوم العالمي لمرض الزهايمر  300

 المجموع خالل الثالثي الثالث 300

  .25 05/10 اليوم العالمي لداء الكلب 95

70 Workshop : Design espace 10/10 26.  

  .27 11/10 اليوم العالمي للصحة العقلية 90

  .28 18/10 للغذاء اليوم العالمي   140

  .29 20/10 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك  20

  .30 27/10 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك  20

  .31 30/10 حفل العلوم  3300

  .32 03/11 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك  20

  .33 08/11 المقهى العلمي 400

  .34 10/11 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20
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  2019الّتي شاركت مدينة العلوم بتونس في تنظيمها  جدول مفّصل حول التظاهرات

 

  .35 11/11 محاضرة 300

  .36 17/11 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

  .37 20/11 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

  .38 24/11 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

  .39 30/11 محاضرة 180

  .40 01/12 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

  .41 03/12 اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة  150

  .42 08/12 الروبوتيكورشة تكوين في مجال  20

  .43 11/12 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

  .44 13/12 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

  .45 14/12 سهرة فلكية 250

  .46 15/12 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

  .47 22/12 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

  .48 29/12 ورشة تكوين في مجال الروبوتيك 20

 الرابعالمجموع خالل الثالثي  5255

 العام المجمـــوع 10015

عدد 

لحضورا  

  التّاريخ الجهة المنظمة النشاط

وكالة النهوض  ندوة صحفية 70

 باالستثمارات الفالحية

14/02 1.  

  .FLL 17/03 2مدينة العلوم و  Robotiqueتظاهرة:  1000

 المجموع خالل الثالثي األول 1070

الوكالة الوطنية للنهوض  ندوة  60

 بالبحث العلمي 

08/04 3.  

 وكالة النهوض  المناظرة التونسية للمنتجات المحلية 600

 باالستثمارات الفالحية

إلى  18/06من 

20/06 

4.  

إلى  28/06من  للمنتجات المحليةالمناظرة التونسية  2000

30/06 

5.  

 المجموع خالل الثالثي الثاني 2660

وزارة التعليم العالي  أيام التوجيه الجامعي 3000

 والبحث العلمي

18/19/20/07 6.  

مدينة العلوم بتونس  مناظرة 180

 والجمعية التونسية للفيزياء

21/09 7.  

 المجموع خالل الثالثي الثالث 3180

وزارة التعليم العالي والبحث  األيام الوطنية لتثمين البحث 900

 العلمي

16-17/10 8.  

ندوة علمية: الفنون التشكيلية بتونس  600

 مسيرة اجيال ورهانات استيطيقية وثقافية

المعهد العالي للفنون  

 الجميلة بتونس

24/10 9.  

 المجموع خالل الثالثي الرابع 1500
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  2019ها مدينة العلوم بتونس تحتضناالّتي  جدول مفّصل حول التظاهرات

 

 العام المجمـــوع 8410

عدد 

لحضورا  

  التّاريخ الجهة المنظمة  النشاط

 ,Le Satart-up Actتظاهرة:  70

questions et explications de 

la loi 3ème session 

Make it in Tunisia 05/01 1.  

  .Leader Academy 05/01 2 دورة تكوينية 25

وزارة التعليم العالي والبحث  دورة تكوينية 60

 العلمي

إلى  09من 

11/01 

 

3.  

ندوة وطنية: الوكالة الوطنية   150

 للمتطوعين

  .4 18/01 المرصد الوطني للشباب

-Keejob 18 منتدى التشغيل 400

19/01 

5.  

  .6 18/01 جامعة صفاقس يوم دراسي 150

  .7 19/01 مركز تكوين  دورة تكوينية 20

 ورشة عمل  30

 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

23/01 8.  

الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة  2019جلسة عمل حول قانون المالية  30

 المالية 

31/01 9.  

 31/01من  ATEC2F تظاهرة علمية 100

 01/02إلى 

10.  

 31/01من  نادي تونس للمصدرين ملتقى 60

 01/02إلى 

11.  

  .Linedata 01/02 12 ندوة 200

 إلى 04من  Leader  Academy دورة تكوينية 120

09/02 

13.  

  .BJK Consulting 07/02 14 دورة تكوينية 30

 Siège TECHNOCASA دورة تكوينية 50

Tunisie 

08/02 15.  

  .16 09/02 جمعية "كلنا نمشيو" ندوة 50

 Siège TECHNOCASA دورة تكوينية 50

Tunisie 

14/02 17.  

التعليم العالي والبحث وزارة  ندوة 40

 العلمي

15/02 18.  

  .Leader  Academy 16/02 19 دورة تكوينية 25

  .20 18/02 جامعة صفاقس ندوة 150

 19/02من  الوكالة التونسية للتعاون الفني مناظرة انتداب 800

 23/02إلى 

21.  

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة عمل  30 21/02 22.  
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 العلمي

 Siège TECHNOCASA دورة تكوينية 40

Tunisie 

22/02 23.  

  .Association JCI - Menzah 23/02 24 دورة تكوينية 40

  .Leader  Academy 23/02 25 دورة تكوينية 30

 Club d’entreprenariat دورة تكوينية 60

social de la faculté de 

médecine de Tunis 

25-

26/02 

26.  

والبحث وزارة التعليم العالي  جلسة عمل  30

 العلمي

28/02 27.  

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة تقييمية 25

 العلمي

01/03 28.  

الجمعية التونسية لمهندسي  ندوة 50

 االحصاء

02/03 29.  

  .Leader Academy 02/03 30 دورة تكوينية 30

الجامعة التونسية لرياضات  تربص لفائدة بياطرة دوليين 75

 الفروسية

 04/03من 

 06/03إلى 

31.  

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسات تقييمية 30

 العلمي

04/03 32.  

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة عمل  50

 العلمي

06/03 33.  

150 Hack 4 transparency 34 08/03 دائرة المحاسبات.  

  .35 13/03 تونس -جامعة المنار  تظاهرة حول البحث العلمي 150

60 1ère édition du concours du 

design graphique –vegas new 

slot machines 

Solutions for Business 

Production 

14/03 36.  

 Bureau régional des ملتقى 50

comptables grand Tunis 

et Bizerte 

14/03 37.  

أكاديمية الريادة الدولية للتكوين  دورة تكوينية 75

 والتدريب والتنمية البشرية

 15/03من 

 17/03إلى 

38.  

  .TEARN 18/03 39 ورشة تكوين 50

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 40

 العلمي

 19/03من 

 21/03إلى 

40.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  30

 العلمي

22/03 41.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ندوة 120

 العلمي

26/03 42.  

ودادية أعوان اإلدارة المركزية  عرض مسرحي  200

لوزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

28/03 43.  

  .ATCCR 30/03 44 يوم تحسيسي 100

المعهد العالي لعلوم التمريض  محاضرة 30

 بتونس

30/03 45.  

 المجموع خالل الثالثي األول 4155
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 01/04من  ديوان الطيران المدني والمطارات دورة تكوينية 125

 05/04إلى 

46.  

التعليم العالي والبحث وزارة  ورشة عمل  30

 العلمي

02/04 47.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  30

 العلمي

04/04 48.  

  .49 06/04 الجمعية الوطنية للنوادي الجامعية دورة تكوينية 50

 08/04من  ديوان الطيران المدني والمطارات دورة تكوينية 125

 12/04إلى 

50.  

 Professional training دورة تكوينية 30

HIPPRO 

10/04 51.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ملتقى 80

 العلمي

10/04 52.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  30

 العلمي

11/04 53.  

الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة  ندوة علمية 20

 المالية 

12/04 54.  

  .55 13/04 الجامعيةالجمعية الوطنية للنوادي  دورة تكوينية 40

 15/04من  ديوان الطيران المدني والمطارات دورة تكوينية 125

 19/04إلى 

56.  

 16/04من  BJK Consulting دورة تكوينية 80

 19/04إلى 

57.  

  .Jeune entreprise ISIA 17/04 58 ملتقى 400

 Professional training دورة تكوينية 50

HIPPRO 

17/04 59.  

  .60 18/04 العالي للراسات بتونسالمعهد  ندوة 50

-22 نادي تونس للمصدرين دورة تكوينية 70

23/04 

61.  

  .Comete Engineering 23/04 62 محاضرة 150

  .63 23/04 المجلس الوطني لإلحصاء  جلسة عمل  40

  .Pro plus consulting 27/04 64 دورة تكوينية 30

اختتام المسابقة النموذجية لريادة  150

 األعمال

  .65 28/04 التكوين المهني والتشغيلوزارة 

 Centre de formation دورة تكوينية 90

privée polytechnique et 

sciences modernes 

 29/04من 

 02/05إلى 

66.  

  .Bureau ERASMUS 30/04 67 جلسة عمل  30

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة عمل  30

 العلمي

02/05 68.  

300 études et recherche en 

Allemagne 

DAAD 02/05 69.  

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة عمل  120

 العلمي

03/05 70.  

  .71 04/05 ديوان الخدمات الجامعية للشمال  ملتقى 100

  .72 04/05 مركز ريادة للتدريب دورة تكوينية 30



 2019 -تقرير النشاط السنوي لمدينة العلوم بتونس  
 

75 

 

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة عمل  30

 العلمي

08/05 73.  

التعليم العالي والبحث وزارة  جلسة عمل  25

 العلمي

15/05 74.  

-29 نادي تونس للمصدرين دورة تكوينية 70

30/05 

75.  

 10/06من  EMRHOD Consulting دورة تكوينية 80

 13/06إلى 

76.  

  .WWF North Africa 14/06 77 جلسة عمل  50

 17/06من  TAMSS دورة تكوينية 75

 19/06إلى 

78.  

  .PNUD 18/06 79 ورشة عمل  40

  .Bureau ERASMUS 19/06 80 عمل جلسة  35

وكالة النهوض باالستثمارات  اجتماع 60

 الفالحية

19-

20/06 

81.  

 20/06من  نادي تونس للمصدرين دورة تكوينية 60

 21/06إلى 

82.  

  .83 22/06 روضة األطفال سمسم حفل نهاية السنة 200

وزارة التعليم العالي والبحث  دورة تقييمية 30

 العلمي

25/06 84.  

  .85 27/06 شركة مدارس المعارف الدولية  نهاية السنةحفل  200

وزارة التعليم العالي والبحث  دورة تقييمية 30

 العلمي

28/06 86.  

100 L’Immigration au Canada Bienvenue Canada 

Immigration 

29/06 87.  

الجامعة التونسية للدراجات النارية  جلسة عامة  50

 واألنشطة التابعة

29/06 88.  

 المجموع خالل الثالثي الثاني 3540

  .89 01/07 معهد الكندي للموسيقى حفل نهاية السنة الدراسية  500

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة عمل  150

 العلمي

 01/07من 

 05/07إلى 

90.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 150

 العلمي

01-02-

03/07 

91.  

  .Bureau ERASMUS+ 03/07 92 ورشة عمل  30

 SIEGE TECHNOCASA دورة تكوينية 40

TUNISIE 

04/07 93.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 30

 العلمي

04/07 94.  

 Association Tunisienne ملتقى  40

d’encouragement à la 

marche 

06/07 95.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  50

 العلمي

08/07 96.  

-Bureau ERASMUS+ 09 ورشة عمل  80

10/07 

97.  
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 09/07من  EMRHOD Consulting دورة تكوينية 100

 12/07إلى 

98.  

-11 نادي تونس للمصدرين دورة تكوينية 60

12/07 

99.  

 Association Tunisienne ملتقى 40

d’encouragement à la 

marche 

20/07 100.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقيمية 140

 العلمي

 22/07من 

 24/07إلى 

101.  

-Leader Academy 26 دورة تكوينية 60

27/07 

102.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 20

 العلمي

29/07 103.  

 29/07من  Leader Academy دورة تكوينية 120

 03/08إلى 

104.  

  .Société Nouvel Color 07/08 105 دورة تكوينية 80

التعليم العالي والبحث وزارة  أيام تقييمية 60

 العلمي

07-08-

09/08 

106.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 150

 العلمي

 14/08من 

 23/08إلى 

107.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  80

 العلمي

15-

16/08 

108.  

 19/08من  Leader Academy دورة تكوينية 120

 24/08إلى 

109.  

 26/08من  Leader Academy دورة تكوينية 100

 30/08إلى 

110.  

الهيئة العليا لالتصال السمعي  دورة تكوينية 40

 البصري 

26/08 111.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 30

 العلمي

30/08 112.  

 02/09من  Leader Academy دورة تكوينية 100

 06/09إلى 

113.  

-04-03 مركز الحساب الخوارزمي ورشة  تكوينية 60

05/09 

114.  

النسخة الثانية من معرض الجامعات  1000

 الصينية

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

03/09 115.  

100 H&M Recrutement Event Agence : Barclay’s Group 

Travel 

03-

04/09 

116.  

120 La randonnée en Tunisie :  

à la croisée des chemins 

Association Tunisienne 

des randonneurs 

07/09 117.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام اعالمية 400

 2020أفق  –العلمي 

09-

10/09 

118.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 40

 العلمي

09-

10/09 

119.  

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة عمل  30 13/09 120.  
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 العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث  تقييميةأيام  180

 العلمي

 25/09من 

 07/10إلى 

121.  

  .MAEF 30/09 122 دورة تكوينية 20

 المجموع خالل الثالثي الثالث 4320

االجتماع العام السنوي االعالمي  30

 للجمعية

جمعية قدماء الوكالة العقارية 

 للسكنى

05/10 123.  

60 Evénement : Stratégies 

d’internationalisation de 

l’enseignement supérieur 

Bureau Erasmus+ 08/10 124.  

وزارة التعليم العالي والبحث  األيام الوطنية لتثمين البحث 900

 العلمي

16-

17/10 

125.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 180

 العلمي

16/10 126.  

العقارية جمعية قدماء الوكالة  اجتماع اعالمي 30

 للسكنى

19/10 127.  

  .128 21/10 نادي تونس للمصدرين دورة تكوينية 30

  .129 22/10 جامعة تونس المنار تظاهرة علمية 60

  .130 22/10 وزارة العدل  دورة تكوينية 140

  .Leader Academy 28/10 131 دورة تكوينية 180

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  40

 العلمي

28/10 132.  

وزارة التعليم العالي والبحث  تقييميةايام  120

 العلمي

28/10 133.  

200 Rencontre Open Data Cartographie Citoyenne 01/11 134.  

وزارة التعليم العالي والبحث  PRIMAمناظرة في اطار برنامج  80

 العلمي

04/11 135.  

  .Marques du Monde 05/11 136 دورة تكوينية 80

وزارة التعليم العالي والبحث  PRIMAمناظرة في اطار برنامج  60

 العلمي

06-

07/11 

137.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 60

 العلمي

06/11 138.  

  .Maghreb Agro System 08/11 139 جلسة عمل  30

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  40

 العلمي

11/11 140.  

  .141 12/11 المصدرين نادي  دورة تكوينية 30

وزارة التعليم العالي والبحث  ايام تقييمية 100

 العلمي

13/11 142.  

  .Maghreb Agro System 15/11 143 جلسة عمل  20

 ورشة تكوين: 30

 l’Employabilité et 

l’Entrepreneuriat 

  .144 16/11 مكتب تكوين

  .Bureau Erasmus+ 19/11 145 جلسة عمل  50

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 160

 العلمي 

19/11 146.  
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 2019إحصائي حول العدد الجملي للمقيمين بإقامة أبي فهر لسنة جدول 

 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

03/01/2019 02/01/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 والبحث العلمي(العالي 

 الجامعة التونسية للتايكواندو 9 2 22/12/2018 31/12/2018

 جامعة قفصة  2 1 02/01/2019 04/01/2019

 جامعة صفاقس 2 1 02/01/2019 04/01/2019

 ياسين شطورو 2 1 03/01/2019 05/01/2019

 كلية العلوم بتونس 2 1 03/01/2019 05/01/2019

مركز الدراسات القانونية  حلقة نقاش: الرسم المحيّن  50

 وزارة العدل  –والقضائية 

21/11 147.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ندوة 100

 وزارة الصحة -العلمي

22/11 148.  

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  120

 العلمي

22/11 149.  

  .150 26/11 مركز الحساب الخوارزمي دورة تكوينية 60

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  70

 العلمي

27/11 151.  

وزارة التعليم العالي والبحث  يوم دراسي 80

 العلمي

28/11 152.  

  .Club Enactus ISTEUB 30/11 153 تظاهرة علمية 40

وزارة التعليم العالي والبحث  جلسة عمل  20

 العلمي

02/12 154.  

  .L’ATSAR 07/12 155 تظاهرة علمية 40

وزارة التعليم العالي والبحث  ورشة عمل  40

 العلمي

10/12 156.  

وزارة التعليم العالي والبحث  أيام تقييمية 60

 العلمي

12/12 157.  

  .158 14/12 ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين حفل تقديم كتاب 40

  .TEARN 16/12 159جمعية  ورشة عمل  50

  .BTSYOUniverse TN 17/12 160 ملتقى 400

  .161 18/12 مركز ريادة للتدريب والتطور ورشة عمل  30

  .Golden events&travel 21/12 162 جلسة عمل  40

 ISTIC, Technopole Borg ملتقى 40

Cedria 

21/12 163.  

  .164 25/12 الوكالة الوطنية للمترولوجيا ندوة 150

 المجموع خالل الثالثي الرابع 4140

 العام المجمـــوع 16155
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 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 سنية الحشايشي المستشفى الجهوي بقابس 3 1 06/01/2019 09/01/2019

10/01/2019 08/01/2019 1 2 
مهدي الناصر) معهد المناطق القاحلة  

 بمدنين( 

11/01/2019 09/01/2019 1 2 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

16/01/2019 15/01/2019 1 1 
)وزارة التعليم عبد المجيد بن عمارة 

 العالي والبحث العلمي(

18/01/2019 17/01/2019 1 1 
 DGوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

Horizon 

18/01/2019 15/01/2019 1 4 
 +Erasmusمحمد العادل العليمي )

Tunisie) 

 وزارة الصحة روضة غربال  1 1 18/01/2019 19/01/2019

22/01/2019 16/01/2019 1 6 
سمير الفالحي المعهد العالي للدراسات  

 التكنولوجية بالقصرين

21/01/2019 20/01/2019 2 1 
إدارة الفضاءات العلميّة بمدينة العلوم  

 بتونس

23/01/2019 22/01/2019 1 1 
كلية العلوم االقتصادية والتصرف  

 بالمهدية

 محمد كمون  2 2 25/01/2019 27/01/2019

 جامعة قسطنطينة الجزائر  9 1 20/01/2019 29/01/2019

29/01/2019 28/01/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

 وزارة الشباب والرياضة  31 34 07/01/2019  

  

  
 2019مجموع شهر جانفي  1118 56

 البحث في الرقميات بصفاقسمركز  9 2 23/01/2019 01/02/2019

 العالمية للتجارة و الخدمات الدولية 3 2 31/01/2019 02/02/2019

07/02/2019 06/02/2019 2 1 
المعهد العالي للدارسات التكنولوجية 

 بتوزر

 الجامعة التونسية للتايكواندو 1 4 02/02/2019 03/02/2019

06/02/2019 04/02/2019 1 2 
عمارة )وزارة التعليم عبد المجيد بن 

 العالي والبحث العلمي(

 ليدر أكاديمي علي سعد هللا 1 2 03/02/2019 06/02/2019

06/02/2019 27/01/2019 1 16 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev  

 جامعة قابس )محرز رمضان(  1 1 06/02/2019 07/02/2019

07/02/2019 06/02/2019 1 1 
العادل العليمي) محمد الحبيب محمد 

 كمون(

07/02/2019 06/02/2019 1 1 
 +Erasmusمحمد العادل العليمي )

Tunisie) 
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 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 المعهد العالي للدارسات التكنولوجية بتوز  1 3 07/02/2019 08/02/2019

12/02/2019 11/02/2019 1 1 
 +Erasmusمحمد العادل العليمي )

Tunisie) 

13/02/2019 12/02/2019 3 1 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية  

 بقبلي

 كلية العلوم بتونس 6 1 12/02/2019 18/02/2019

 جامعة قابس )محرز رمضان(  1 1 14/02/2019 15/02/2019

 كلية الطب بصفاقس  2 3 13/02/2019 15/02/2019

 السدريةمركز التقنية الحيوية ببرج  3 1 17/02/2019 20/02/2019

 علي سعد هللا ليدر أكاديمي 1 2 22/02/2019 23/02/2019

 كلية الطب بصفاقس 3 2 26/02/2019 29/02/2019

 Erasmusمحمد عادل العليمي + 2 1 19/02/2019 21/02/2019

25/02/2019 17/02/2019 1 10 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

27/02/2019 26/02/2019 1 1 
كلية العلوم اإلقتصادية و التصرف  

 بالمهدية

28/02/2019 27/02/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

 Erasmusمحمد عادل العليمي + 2 1 26/02/2019 28/02/2019

 كلية الطب بصفاقس 1 2 19/02/2019 20/02/2019

 كلية الطب بصفاقس 1 1 19/02/2019 20/02/2019

 كلية الطب بصفاقس 2 3 20/02/2019 21/02/2019

 وزارة الشباب والرياضة  28 34 07/01/2019  

  

  
 2019مجموع شهر فيفري  1093 79

01/03/2019 28/02/2019 1 1 
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس فاطمة  

 ادريس

 جامعة قابس )محرز رمضان( 1 1 28/02/2019 01/03/2019

08/03/2019 07/03/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

 Erasmusمحمد عادل العليمي + 1 1 05/03/2019 06/03/2019

 السيد محمد بيّة الشّطي )أسماء الصغيّر( 5 1 04/03/2019 09/03/2019

12/03/2019 11/03/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

15/03/2019 14/03/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

14/03/2019 13/03/2019 1 1 
المدرسة العليا للفالحة بالكاف أسامة 

 الوسالتي

19/03/2019 11/03/2019 1 8 
عمر الحسان المعهد الوطني للبحوث في 

 الهندسة الريفية والمياه الغابات



 2019 -تقرير النشاط السنوي لمدينة العلوم بتونس  
 

81 

 

 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلّي   2 1 14/03/2019 16/03/2019

19/03/2019 17/03/2019 1 2 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

22/03/2019 21/03/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

22/03/2019 19/03/2019 1 3 
جمعيّة التنمية البشريّة بقفصة فيصل  

 ميساوي

22/03/2019 20/03/2019 1 2 
جمعيّة التنمية البشريّة بقفصة نجيب 

 نصرة

27/03/2019 25/03/2019 1 1 
عمارة )وزارة التعليم عبد المجيد بن 

 العالي والبحث العلمي(

 ليدر أكاديمي 2 2 25/03/2019 27/03/2019

30/03/2019 19/03/2019 5 11 
Kurdan Bugdaev,sa femme,3 

enfents 

 وزارة الشباب والرياضة  31 34 07/01/2019  

  

  
 2019مجموع شهر مارس  1144 56

  

  
 المجموع الجملي 3355 191

04/04/2019 30/03/2019 1 5 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

 +ERASMUSمحمد عادل العليمي  2 1 02/04/2019 04/04/2019

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلّي   2 3 06/04/2019 08/04/2019

 Erasmusمحمد عادل العليمي + 1 1 10/04/2019 11/04/2019

 جامعة قابس )محرز رمضان( 1 1 10/04/2019 11/04/2019

12/04/2019 08/04/2019 1 4 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

16/04/2019 15/04/2019 1 2 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

 Erasmusمحمد عادل العليمي + 2 1 17/04/2019 19/04/2019

 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 4 1 21/04/2019 25/04/2019

19/04/2019 16/04/2019 2 3 
المعهد العالي  للرياضة و التربية البدنيّة 

 بقفصة

21/04/2019 20/04/2019 2 1 
إدارة الفضاءات العلميّة بمدينة العلوم  

 بتونس

 Jelidi Laetitiaجمعية آمال القيزاني  1 1 21/04/2019 22/04/2019

23/04/2019 22/04/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

25/04/2019 01/04/2019 1 24 
المعهد الوطني للبحوث في الهندسة 

 الريفية و المياه و الغابات
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 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 إدارة الفضاءات العلميّة جمال الجرئ 2 1 23/04/2019 25/04/2019

 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  2 1 21/04/2019 25/04/2019

 Erasmusمحمد عادل العليمي + 1 1 29/04/2019 30/04/2019

26/04/2019 25/04/2019 
1 1 

المندوبية الجهوية للطفولة سوسة سارة  

 مبروك

 Erasmusالعليمي +محمد عادل  1 1 25/04/2019 26/04/2019

04/05/2019 25/04/2019 
1 9 

-FASTERوفاء السعيدي  

INRGREF 

 بلقيس قسوم 10 1 29/04/2019 09/05/2019

03/05/2019 28/04/2019 
1 5 

centre de formation en 

polytechnique  

 وزارة الشباب والرياضة  30 34 07/01/2019  

 2019مجموع شهر أفريل  1112 60  

12/05/2019 10/05/2019 1 2 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي 2 1 12/05/2019 14/05/2019

 ETC-MESRS 20-20أفق  4 1 19/05/2019 23/05/2019

22/05/2019 20/05/2019 1 2 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

 ETC-MESRS 20-20أفق  2 1 24/05/2019 26/05/2019

 وزارة الشباب والرياضة  31 34    

 2019مجموع شهر ماي  1066 39  

 ليدر أكاديمي 2 4 10/06/2019 12/06/2019

23/06/2019 11/06/2019 1 12 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

 ليدر أكاديمي 1 2 17/06/2019 18/06/2019

 محمد كمون 1 2 15/06/2019 16/06/2019

18/06/2019 17/06/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

20/06/2019 18/06/2019 1 2 
Centre de recherche numerique 

Sfax نعمان حشيشة 

 Erasmusمحمد عادل العليمي + 2 1 18/06/2019 20/06/2019

 جامعة قابس أنيس حفناوي 1 1 22/06/2019 23/06/2019

25/06/2019 24/06/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

 Erasmusمحمد عادل العليمي + 1 2 25/06/2019 26/06/2019

 التونسية للشطرنجالجامعة  2 1 28/06/2019 30/06/2019

 جامعة قفصة  1 1 28/06/2019 29/06/2019

07/07/2019 23/06/2019 1 14 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 
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 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 فدوى المصمودي  4 1 30/06/2019 04/07/2019

 وزارة الشباب والرياضة  30 34    

  

  
 2019مجموع شهر جوان  1068 54

  

  153 3246 
 المجموع الجملي

 جامعة قابس 1 1 02/07/2019 03/07/2019

 Erasmus+ محمد عادل العليمي 4 1 01/07/2019 05/07/2019

 Erasmus+ دّرة الّسالمي 1 1 09/07/2019 10/07/2019

 Erasmus+ محمد عادل العليمي 4 1 08/07/2019 12/07/2019

 العزوزيشكيب  2 2 12/07/2019 14/07/2019

18/07/2019 09/07/2019 1 9 
اإلدارة العاّمة للدّراسات التكنولوجيّة ) 

 عثمان الهنداوي(

19/07/2019 18/07/2019 1 1 
عبد المجيد بن عمارة )وزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي(

 جامعة قابس 1 3 18/07/2019 19/07/2019

 عمر كحولي 1 1 23/07/2019 24/07/2019

 جامعة قابس )راضية النّجار( 1 1 22/07/2019 23/04/2019

 علي الشاذلي  1 2 21/07/2019 24/07/2019

24/07/2019 07/07/2019 1 17 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 
 وزارة الشباب والرياضة  31 34 07/01/2019 

 2019مجموع شهرجويلية  1102 50 

05/08/2019 02/08/2019 1 3 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

19/08/2019 15/08/2019 1 4 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

28/07/2019 24/08/2019 1 4 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 

 حبيب كمون 1 3 26/08/2019 27/08/2019
 وزارة الشباب والرياضة  31 34 07/01/2019 

 2019مجموع شهرأوت  1068 40 

 جامعة قفصة عبد الوهاب التواتي  1 1 05/09/2019 06/06/2019

 عبد المالك رحال  3 1 02/09/2019 05/09/2019

 شمس الدين 1 2 11/09/2019 12/09/2019

15/09/2019 09/09/2019 1 6 
 Kurdanللتايكواندوالجامعة التونسية 

Bugdaev 



 2019 -تقرير النشاط السنوي لمدينة العلوم بتونس  
 

84 

 

 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 +Erasmus محمد عادل العليمي 2 1 17/09/2019 19/06/2019

 جامعة قفصة  2 2 18/09/2019 20/09/2019

 دليلة حواس المدرسة العليا للفالحة بالكاف 2 1 17/07/2019 19/06/2019

10/06/2019 09/09/2019 3 1 DG horizon 2020 

 +Erasmus محمد عادل العليمي 1 1 23/09/2019 26/09/2019

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 1 2 26/09/2019 28/09/2019

30/06/2019 28/06/2019 1 2 
 Kurdanالجامعة التونسية للتايكواندو

Bugdaev 
 وزارة الشباب والرياضة  30 34  

 2019سبتمبر  مجموع شهر 1048 54 

 المجموع الجملي 3218 144 

02/10/2019 25/09/2019 1 7 Kurban bugdaev 

 +Erasmusمحمد عادل العليمي  2 1 01/10/2019 03/10/2019

 ياسين شطورو 2 1 07/10/2019 09/10/2019

08/10/2019 02/10/2019 1 6 Kurban bugdaev 

 أسامة الوسالتي 3 1 08/10/2019 11/10/2019

 +Erasmusمحمد عادل العليمي  2 1 08/10/2019 10/10/2019

16/10/2019 08/10/201/8 1 6 Kurban bugdaev 

 ياسين شطورو 2 1 14/10/2019 16/10/2019

 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 1 1 16/10/2019 17/10/2019

 جامعة صفاقس نورز بالحاج 1 1 16/10/2019 17/10/2019

 أسامة الفخفاخ 1 1 16/10/2019 17/10/2019

 جامعة قابس 1 2 17/10/2019 18/10/2019

 ياسين شطورو 2 1 21/10/2019 23/10/2019

23/10/2019 21/10/2019 1 2 LAURENCE LAMOULIE 

24/10/2019 21/10/2019 1 3 Kurban bugdaev 

 مركز البحث في الرقميات بصفاقس 1 3 17/10/2019 18/10/2019

 جمال الجرئ  1 1 24/10/2019 25/10/2019

 األزهر الزرقي  1 1 25/10/2019 26/10/2019

29/10/2019 28/10/2019 1 1 Kurban bugdaev 

 +Erasmusمحمد عادل العليمي    2 1 29/10/2019 31/10/2019

 ياسين شطورو 2 1 28/10/2019 30/10/2019

 العالي للدراسات التكنولوجية بقبليالمعهد  1 3 30/10/2019 31/10/2019

 وزارة الشباب والرياضة  31 34    

  

 2019مجموع شهرأكتوبر  1109 61  

 منى الصغير 1 2 05/11/2019 06/11/2019

 جمال الجرئ  3 1 02/11/2019 05/11/2019
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 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي 1 2 14/11/2019 15/11/2019

14/11/2019 06/11/2019 1 7 Kurban bugdaev 

 +Erasmusمحمد عادل العليمي   2 1 06/11/2019 08/11/2019

 رفيقة سكوري بالقاسم 4 1 11/11/2019 15/11/2019

25/11/2019 18/11/2019 1 7 Kurban bugdaev 

 ياسين شطورو 2 1 18/11/2019 20/11/2019

 +Erasmusمحمد عادل العليمي   1 1 18/11/2019 19/11/2019

 جامعة قابس 1 1 21/11/2019 22/11/2019

 ياسين شطورو 2 1 25/11/2019 27/11/2019

 +Erasmusمحمد عادل العليمي  1 1 26/11/2019 27/11/2019

27/11/2019 25/11/2019 1 2 Kurban bugdaev 

29/11/2019 25/11/2019 3 4 
(Med Zlima,Neji Ahmadi,Jamel 

Eljarii)  CST 

03/12/2019 27/11/2019 1 6 Kurban bugdaev 

  North Africa WWFهناء بن عثمان 1 4 27/11/2019 28/11/2019

29/11/2019 25/11/2019 1 4 
المعهد العالي للّرياضة والتربية البدنيّة 

 بقفصة 

 شمس الدين العزوزي  1 2 30/11/2019 01/12/2019

01/12/2019 28/11/2019 1 3 (Anis Yahyaoui) Najoua Bey 

 وزارة الشباب والرياضة  30 34    

 2019مجموع شهرنوفمبر  1081 61    

 +Erasmusمحمد عادل العليمي  1 1 04/12/2019 05/12/2019

 ياسين شطورو 2 1 02/12/2019 04/12/2019

04/12/2019 03/12/2019 1 1 Kurban bugdaev 

 ياسين شطورو 1 1 09/12/2019 10/12/2019

06/12/2019 04/12/2019 1 2 
المعهد العالي للدّراسات التكنولوجيّة 

 بالمهديّة

 +Erasmusمحمد عادل العليمي  1 1 10/12/2019 11/12/2019

12/12/2019 10/12/2019 2 2 
المعهد العالي للدّراسات التكنولوجيّة 

 بقفصة

18/12/2019 16/12/2019 2 2 
المعهد العالي للدّراسات التكنولوجيّة 

 بالقصرين

20/12/2019 18/12/2019 1 2 
المعهد العالي للدّراسات التكنولوجيّة 

 بالقصرين

 +Erasmusمحمد عادل العليمي  1 1 13/12/2019 14/12/2019

 جامعة المنستير محّمد رضا حشانة 1 1 13/12/2019 14/12/2019

20/12/2019 08/12/2019 1 12 Kurban bugdaev 

21/12/2019 16/12/2019 1 5 
المعهد العالي للدّراسات التكنولوجيّة 

 بجندوبة

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 2 1 25/12/2019 27/12/2019
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 تاريـخ الدخول تاريـخ الخروج
عـدد 

 المقيميــن

عـدد 

الليالي 

بحساب 

عدد 

 المقيمين

 المؤسسـة أو المقيــم 

 لطفي الباجي 6 1 19/12/2019 27/12/2019

 ديوان الخدمات الجامعيّة للجنوب 3 1 23/12/2019 26/12/2019

 مركز البيوتكنولجيا بصفاقس 4 1 23/12/2019 27/12/2019

 سليمان السدرات  2 1 23/12/2019 25/12/2019

 وزارة الشباب والرياضة  31 34    

  

  
 2019مجموع شهر ديسمبر  1108 54

 المجموع 3288 176 

 المجموع السنوي 13117 664 

 

 2019أهم األحداث العلمية التي نظمتها مدينة العلوم بتونس خالل سنة معلقات 

1. JAN21Eclipse Totale de la Lune  

 
2. JAN25Additifs Alimentaires et Santé  

 
3. FÉV10Carthage en Réalité Virtuelle à la Cité des Sciences  

https://www.facebook.com/events/1947053945600916/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/374373786667949/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/613078775811084/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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4. FÉV10Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science  

 
5. FÉV15Carthage en Réalité Virtuelle à la Cité des Sciences  

 
6. FÉV15Journée Internationale du Syndrome d'Angelman 2019  

 
7. FÉV16Journée Internationale du Cancer de l’Enfant  

https://www.facebook.com/events/2048324648583658/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/382513898993516/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/281950669168254/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1862373857207609/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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8. FÉV22La Science Fiction  

 
9. FÉV27Formation en Astronomie  

 
10. MAR1Journée Internationale des Maladies Rares  

 
11. MAR1L’alimentation du sujet âgé  

https://www.facebook.com/events/390902148387799/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/615252208888144/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/250678689216005/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2681480328543607/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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12. MAR9Journée Internationale des Planétariums  

 
13. MAR16Journée Nationale de l’Artisanat et de l’Habit Traditionnel  

 
14. MAR16Soirée Astronomique  

 
15. MAR17First® LEGO® League Challenge  

https://www.facebook.com/events/250401349235191/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/584706571994994/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/631559293923947/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1201494523344273/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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16. MAR21Journée Mondiale de la Trisomie 21  

 
17. MAR22Carthage en Réalité Virtuelle à la Cité des Sciences  

 
18. MAR23Journée Mondiale de l’Eau  

 
19. MAR23 اليوم العالمي للرصد الجوي 

https://www.facebook.com/events/332698337451780/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/401140190686885/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/391014485049050/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/919368955081477/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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20. MAR24Journée Mondiale de Lutte Contre la Tuberculose  

 
21. MAR29Carthage en Réalité Virtuelle à la Cité des Sciences  

 
22. AVR3Journée Mondiale de l'Autisme  

 
23. AVR5« L’hydatidose: modes de contamination et moyens de 

prévention »  

https://www.facebook.com/events/573663569801017/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/982669788604195/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/411506696328277/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2176825122385740/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2176825122385740/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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24. AVR6Journée Mondiale de la Santé  

 
25. AVR12Journée Mondiale de la Maladie de Parkinson  

 
26. AVR17TunisAgro Export - AgroPro Consulting / Enda Tamweel  

 
27. AVR20Journée Mondiale de la Créativité et de l’Innovation  

https://www.facebook.com/events/572039053309473/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/399036177578326/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2626431277429204/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1892416084197776/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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28. AVR21Journée Mondiale de la Terre  

 
29. AVR24Formation en Astronomie  

 
30. MAI11Soirée Astronomique Ramadanesque  

 
31. MAI16Journée de la Lumière  

https://www.facebook.com/events/423243174923008/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/583682275462474/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2296525527301489/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/324662351536295/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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32. JUN19Ecoles d’Eté en Astronomie  

 
33. JUN23International SUNday  

 
34. JUN25Ecole d'été ADN Collège  

 
35. JUN26Ecole d'été en Eveil Scientifique  

https://www.facebook.com/events/2049394098689084/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/427985911349445/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/425318751383823/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/442191756616218/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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36. JUN30Asteroid Day  

 
37. JUIL2Ecole d'été ADN Lycée  

 
38. JUIL3Ecole d’été en mathématique, physique et chimie  

 
39. JUIL9Ecole d’Eté en Biologie Moléculaire  

https://www.facebook.com/events/746168982525709/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/364951894143936/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1165593160303259/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/341216769851070/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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40. JUIL16La Nuit des Etoiles  

 
41. SEP20La Journée Mondiale de la Maladie d’Alzheimer  

 
42. SEP21Falling Walls Lab  

 
43. OCT5Journée de l’Espace  

https://www.facebook.com/events/2397277157263353/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1666889640107912/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1391390267680119/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/437138357148387/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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44. OCT10Workshop Design Espace  

 
45. OCT11Journée Mondiale de la Santé Mentale  

 
46. OCT30    2019حفل العلوم 

 
47. NOV8« A travers la positivité, secret d’une vie réussie »  

https://www.facebook.com/events/1393787447444264/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/3136976466373606/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2319063615011227/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/534493613976379/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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48. NOV11Transit de Mercure  

 
49. NOV30Les météorites au Maroc et dans les pays Arabes  

 
50. DÉC3Journée Internationale des Personnes Handicapées  

 
51. DÉC14Soirée Astronomique  

https://www.facebook.com/events/533434807481205/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2443826955887005/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/726180897873127/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/758306971312462/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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52. DÉC17Exoplanète et son Etoile hôte de Tunisie : Délibération des 

Noms  

 
53. DÉC17   2019برنامج العطلة المدرسية والجامعية لشهر ديسمبر 

 
 

 ةالصحفي التداعيات

2019جانفي  20المداخالت حول تظاهرة الخسوف   

   المتدخل االذاعة/ التلفزة  التاريخ

 1 سارة السنوسي اذاعة تونس الدولية  4-1-019

 2 سارة السنوسي االذاعة الوطنية 5-1-2019

 3 سارة السنوسي  قناة التاسعة 9-1-2019

 4 سارة السنوسي قناة حنبعل 10-1-2019

 5 سارة السنوسي االذاعة الوطنية 11-1-2019

 6 سارة السنوسي  اذاعة اكسبرس اف ام 11-1-2019

 7 نوفل معاوية ديوان اف ام  16-1-2019

https://www.facebook.com/events/476257013084937/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/476257013084937/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1274470119422490/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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 8 نوفل معاوية 1الوطنية  17-1-2019

 9  هشام بن يحي اذاعة تونس الثقافية 18-1-2019

 10 نوفل معاوية اذاعة المنستير 18-1-2019

 11 سارة السنوسي قناة الزيتونة 18-1-2019

 12 سارة السنوسي اذاعة تونس الدولية  18-1-2019

 13 نوفل معاوية اذاعة الكاف  18-1-2019

 14  هشام بن يحي اذاعة المنستير 19-1-2019

 15 سارة السنوسي  اذاعة موزاييك 19-1-2019

 16 نوفل معاوية  اذاعة الشباب 20-1-2019

 
 مواكبة قناة نسمة لخسوف القمر
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 اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

 
 la presseجريدة 

 السيدة نجوى باي تقدم تظاهرة المرأة والفتاة في ميدان العلوم على االذاعة الوطنية

 
والفتاة في ميدان العلوم على ديوان اف ام/اليوم العالمي لسرطان الطفل السيدة نجوى باي تقدم تظاهرة المراة  

 
فيفري 15تقديم التظاهرة الخاصة بسرطان الطفل على موجات اذاعة تونس الدولية يوم    
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la presseجريدة  نادي لعلم الفلك في مدينة العلوم/ جريدة   La presse 

2019فيفري  13/  

 

 
  Le quotidienجريدة 

 يوم القباب الفلكية

 
افريل على اذاعة كاب اف ام 20االعالن على التظاهرة الخاصة باإلبداع والتجديد التكنولوجي المقررة ليوم   

 
 اليوم العالمي للماء
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  اليوم العالمي للرصد الجوي

 
 La presseاليوم العالمي للسل جريدة 

 
 

 
Le quotidien 19-3-2019 

2019مداخالت برنامج العطلة وبقية االنشطة مارس   
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   اسم المتدخل النشاط التاريخ التوقيت  الذاعةا

اليوم العالمي   مارس 12 16.15 اذاعة الشباب 

 لإلبداع و االبتكار

 1 درة ماشطة

 2 هالة التومي   برنامج العطلة  مارس 13 12.30  اذاعة الشباب

 3  نجوى باي  برنامج العطلة مارس 13 10.00  ديوان اف ام

 4 سارة السنوسي  برنامج العطلة مارس 13 10.45 1الوطنية 

يوم الصناعات  مارس 14 8.40 اذاعة تونس الدولية 

  التقليدية

 5 فاتن عبد الكافي 

يوم الصناعات  مارس 14 18.35  اذاعة الشباب

 التقليدية

 6 فاتن عبد الكافي 

يوم الصناعات   مارس 15 8.45  الكافاذاعة 

 التقليدية

 7 فاتن عبد الكافي 

 8 سارة السنوسي برنامج العطلة مارس 15 10.15 االذاعة الوطنية

يوم الصناعات   مارس 15 18.00 

 التقليدية

 9  فاتن عبد الكافي

 
 

 
2019أفريل   

 اليوم العالمي للتوحد

 
الرعاشياليوم العالمي للشلل   

 

 
 اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار
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 يوم االرض

 
La presse 18-4 

2019ماي   

 
موجهة لتالميذ الثانوي–المسابقة حول الشمس   

La presse 6 mai 

 
ماي 11السهرة الفلكية   

 

 

 
 يوم الضوء
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Le temps15 mai 2019 

 

2019جوان   

الدولي للشمساليوم   

 

 

 
 المدرسة الصيفية في البيولوجيا الجزيئة المدرسة الصيفية في اليقظة العلمية

 
 المدرسة الصيفية في علم الفلك

 
 يوم النيازك ليلة النجوم
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 مشاركة مدينة العلوم بتونس في أيام المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 
 اإلذاعية لقرية العلومالمداخالت 

" للحديث حول السهرات الفلكية المبرمجة داخل جهات موجة حرةمنوعة " الحضور في:  2019ماي   14  -

 تطاوين.

 
" للحديث عن سهرة سطح القمر و مختلف األنشطة ورود الصباحمنوعة ": الحضور في   2019جوان  03  -

 .الصيفية للقرية

 
 العالقات الصحفية

  المداخالت االذاعية  المداخالت التلفزية  المقاالت الصحفية

 جويلية 7 16 5 14

 سبتمبر9 5 2 

 2019سبتمبر 

 2019سبتمبر  30

 راديو ماد

 Falling wallsتقديم حفل العلوم وتظاهرة 

 2019سبتمبر  28

 تقديم يوم الفضاء على اذاعة الشباب

 2019سبتمبر  26

 TV5 غربال المديرة العامة لمدينة العلوم بتونس في برنامج مسار الفرنكوفونية على قناةمشاركة السيدة درة 

MONDE 

 2019سبتمبر  26الحصة بثتها القناة الوطنية االولى يوم الخميس 

 دقائق 10مدة االستضافة : 
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 اليوم العالمي للزهايمر 

La presse 24 septembre 2019 

 
 سبتمبر  21

 ط الجدارن على قناة التاسعةتقديم تظاهرة سقو

 2019سبتمبر  19

 مداخلة على اذاعة صفاقس للحديث على مشاركة السيدة المديرة العامة في لجنة تحكيم جائزة كالينغا

 
 ليلة النجوم  

 2019جويلية 

La presse 3 juillet 2019 

 
 قناة التاسعة

 
 قناة نسمة
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  المداخالت االذاعية  المداخالت التلفزية  المقاالت الصحفية

20 3 

 اليوم الوطني للصحة النفسية 1

19 

 حفل العلوم 

 اكتوبر

  نوفمبر 11 4 1

 ديسمبر 18 8 7

28 16 48  

2019ديسمبر   

 االعالن عن برنامج الشراكة العلمية مع الجمعيات

MEDINA ASSOS2020 

 
 المدينة تجنح

 
 2019نوفمبر 

انطلق المؤطرون العلميون في تامين فقرة قارة على موجات اذاعة تونس الثقافية كل يوم اربعاء من الساعة  

 دق 25دق الى الخامسة و  10الخامسة و 

 
 2019اكتوبر 
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دقائق في   3مداخلة تلفزية واذاعية للتظاهرة، وقد خصصت التلفزة الوطنية حوالي  20حفل العلوم: تمت برمجة 

دقيقة لتقديم  12الرئيسية للحديث عن التظاهرة، وفي اطار االعالن عن الحدث خصصت قناة نسمة نشرتها 

  التظاهرة

La presse 11 octobre 2019 

 
 جائزة اوريكا

La presse 11 octobre 
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 المواكبة االعالمية لنشاط قرية العلوم بتطاوين

 oxy- فيفري بث مباشر لمنوعة  09واكبت اذاعة تطاوين أغلب التظاهرات العلمية بقرية العلوم حيث تّم يوم  

jeunes  من قرية العلوم بتطاوين للتعريف بقرية العلوم والحديث على   20:00الى الساعة  17:00من الساعة

للحديث حول انطالق تظاهرة "تقفي اثر  فيفري مداخلة اذاعية مباشرة 17، ويوم 2019البرمجة العلمية لسنة 

مارس مداخلة اذاعية بمناسبة االحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس قرية العلوم بتطاوين،  22الديناصورات"، ويوم 

 نوفمبر للحديث عن الظاهرة الفلكيةّ " عبور عطارد".  11أكتوبر تظاهرة "حفل العلوم"، ويوم  28ويوم 

 
 

 

 

 

 

 


