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 .0املقدمة
ّنفذت مدينة العلوم بتونس خالل سنة ّ 0101
جل برامجها العلمية املتمثلة في احتضان معارض علمية
تفاعلية مؤقتة ،وتنظيم سهرات فلكية ومحاضرات علمية ودورات تدريبية واحتفاالت باأليام العلمية
وذلك باالشتراك مع عدد من الجمعيات العلمية .ومن جهتها ّنفذت قرية العلوم بتطاوين ّ
جل برامجها
العلمية و نظمت املسابقة السنوية األولى في علم الفلك بين املعاهد.
وقد احتضنت املدينة معرضين علميين تمحورا حول اآلليات امليكانيكية والروبوتات .كما ّ
تم تنظيم
ّ
األيام العلمية على غرار اليوم العالمي للماء ،ويوم الكويكبات ويوم الشمس ،كما نظمت املدينة حفل
توزيع جوائز أوريكا .Eureka
وقد تابع جمهور املدينة عددا من الورشات العلمية سواء في األيام العادية أو خالل البرمجة الخاصة
بالعطل املدرسية التي شاركت فيها كل الفضاءات العلمية واملكتبة املعلوماتية بجملة من العروض
ّ
والورشات والدورات التدريبية ،حيث نظمت مدينة العلوم دورات في علم الفلك مستو  0و0
واملدرسة الصيفية في اإليقاظ العلمي لتالميذ االبتدائي ،واملدرسة الصيفية في علوم الفيزياء والكيمياء
واإلعالمية والرياضيات ،واملدرسة الصيفية لتعليم األطفال مبادئ علم الفلك ،واملدرسة الدولية لعلم
الفلك  .NASE TUNISIEكما تابع جمهور املدينة عددا من السهرات الفلكية ،واستقطبت ليلة النجوم
ما ال يقل عن  1111زائر تابع فعاليات السهرة.
وإضافة إلى تنظيم عروض لألشرطة الوثائقية وأفالم الصور املتحركة التي تمحورت حول الروبوتات،
ّ
واآلالت القادمة من الشرق ،فقد نظمت املدينة عددا من املحاضرات العلمية املوجهة إلى العموم أو
للناشئة أو في شكل مقاهي علمية تمحورت حول عدد من املواضيع العلمية التي واكبها جمهور غفير،
ّ ّ
قدم ثلة من األطباء والباحثين األمراض
حيث تناولت هذه املحاضرات موضوع علم الوراثة ،كما
النادرة في تونس ،ومرض الزهايمر .وضمن فعاليات االحتفال بالسنة الدولية للسياحة املستدامة من
ّ
ّ
ّ
أجل التنمية ،انتظمت محاضرة حول
والتصرف املستديم في األراض ي
الساحلية،
التصرف في املناطق
والتنوع البيولوجي في تونس ،وتأثير ّ
ّ
التغير املناخي بتونس ،وآثار الترفيه على الطبيعة ،واإلرث البيئي
واملاء
ّ
ّ
التونسية .وقد تناولت محاضرات الناشئة التي قدمتها مدينة العلوم بتونس خالل سنة
والطبيعي للبالد
ّ
الزراعية ،والتلعثم عند األطفال ،والترميز
 0101عددا من املواضيع املختلفة التي اهتمت بالتقويمات
ّ
ّ
الجنسية في تونس،
الجزيئية ،واألمن الغذائي والفالحة املستدامة ،والتربية
 ،Le Codageواألغذية
ّ
والتركيز والذاكرة لد الطفل .وفي إطار سلسلة املقهى العلمي ،نظمت مدينة العلوم لقاءين علميين
تمحورا حول التنويم املغناطيس ي واملحافظة على حوض أبي فهر.
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وفي إطار النهوض باملوارد البشرية ،أنجزت املدينة  1دورات تكوينية لفائدة  01عونا في عدد من
االختصاصات ،كما استقبلت مصالح املدينة  1طلبة متربصين مختصين في امللتيميديا وصيانة
املعدات .
وتمت إحالة عاملة صنف  1على التقاعد العادي من أجل بلوغ السن القانونيةّ ،
ّ
وتم إلحاق ثالثة
أعوان خارج املؤسسة ،وفي إطار تجسيم االتفاق املبرم مع الجانب النقابـي بتاريـخ  11فيفري 0101
ومذكرة العمل عدد  0101/12بتاريخ  01فيفري  0101بخصوص فتح مناظرة داخلية للترقية بعنوان
سنة  0102عن طريق امللفات في حدود  21باملائة من عدد املؤهلين للترقية بتاريخ  20ديسمبر 0102
فقد تم فتح مناظرة داخلية للترقية أفضت نتائجها إلى انتفاع  21عونا بالترقية.
 .7الجمهور
حافظت مدينة العلوم بتونس على نفس عدد جمهورها تقريبا مقارنة بما ّ
تم تسجيله خالل سنة
 .0102وقد استقبلت املدينة  22021منتفعا بمرافقها العلمية خالل سنة ،0101وقام نحو  ٪10.2منهم
ّ
بزيارة الفضاءات العلمية ،ومثل  ٪20.1من بينهم جمهور اللقاءات والتظاهرات التي تحتضنها املدينة في
ّ
فضاء املؤتمرات ،ومثل جمهور القرية العلمية حوالي  ٪1.0من مجمل جمهور مدينة العلوم بتونس.
الفضاءات العلمية
اللقاءات والتظاهرات
املكتبة املعلوماتية
إقامة أبي فهر
قرية العلوم بتطاوين
املدينة في الجهات
املجموع

ّ
تطور جمهور مدينة العلوم بتونس خالل سنتي  7103و7102
2016
54247
02121
4579
1202
3884
0021
96289

7102
51373
30304
5051
0255
5002
0321
96265

ّ
تطور جمهور مدينة العلوم بتونس خالل سنتي  7103و7102
60000
40000
20000
2017

0

2016
الفضاءات
العلمية

اللقاءات
والتظاهرات

المكتبة
المعلوماتية
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المدينة في
قرية العلوم
إقامة أبي
الجهات
فهر
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جمهور املدينة في شكل مجموعات
تشهد أشهر فيفري ومارس وأفريل وديسمبر من ّ
كل سنة بسبب تزامنها مع العطل املدرسية والجامعية
ارتفاعا في نسق التوافد على فضاءات املدينة .وقد توافد خالل الثالثي األول من سنة  0101عدد من
املجموعات التي تجاوز أفرادها  021فردا مما أحدث إشكاال على مستو تنظيم زيارة القبة الفلكية.
أما خالل شهر جويلية من كل سنة فقد ّ
تعودت املدينة استقبال مجموعات كشفية من داخل البالد
وخارجها وخاصة من القطر الجزائري الشقيق .ويعود الغياب الكلي للمجموعات خالل شهر جوان إلى
تزامنه مع شهر رمضان ،وكذلك شهر أوت نظرا لكونه أحد أشهر العطلة املدرسية الصيفية أما شهر
سبتمبر فقد سجل زيارة مجموعة واحدة فقط نظرا لالستعداد للعودة املدرسية.
جمهور الفضاءات العلمية في شكل مجموعات خالل سنة7102
االبتدائية
اإلعدادية
رياض األطفال
الجمعيات
02
2
2
1
20
2
0
1
01
21
1
01
11
01
1
02
02
1
0
2
1
0
01
2
2
2
01
0
01
21
00
0
01
713
016
05
63

األشهر
جانفي
فيفري
مارس
أفريل
ماي
جوان
جويلية
أوت
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
املجموع

املجموعات
20
12
21
22
22
1
0
02
21
20
407

األفراد
0211
0011
2211
1222
0111
011
11
222
0210
1001
70266

جمهور الفضاءات العلمية في شكل مجموعات خالل سنة 7102
25000

املجموعات

20000

األفراد
االبتدائية

15000

اإلعدادية

10000
5000

رياض األطفال
املجموع

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أوت

جويلية

جوان

ماي

أفريل

مارس

فيفري
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جانفي

الجمعيات

0
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جمهور املعارض العلمية املؤقتة
 2122زائرا هو مجمل جمهور املعارض التفاعلية املؤقتة التي احتضنتها مدينة العلوم بتونس خالل
سنة  0101أي بنسبة  ٪01.01من مجمل جمهور الفضاءات العلمية .وقد بلغ جمهور معرض اآلالت
امليكانيكية بداية من شهر جانفي إلى غاية موفى شهر ماي  0220زائرا ،أما معرض الروبوتات فقد شهد
توافد  2222زائرا على مختلف محتوياته التفاعلية طيلة أربعة أيام من افتتاحه للجمهور أي انطالقا
من  02ديسمبر  0101التي واكبت العطلة املدرسية مما ّ
يفسر ارتفاع نسق التوافد عليه.
جمهور القبة الفلكية
ّ
مثل جمهور ّ
القبة الفلكية نسبة  ٪21.2من مجمل جمهور الفضاءات العلمية على امتداد سنة .0101
و ّأمنت القبة الفلكية ّ 212
حصة ّ
تم خاللها تقديم العروض الفلكية الرقمية "األصول الكونية"،
و"الكون عبر املنظار" ،و"رحلة عبر الكواكب" ،و"من األرض إلى الكون" وذلك إلى أن يتم تعويضها
بالعروض الجديدة التي انتهت املدينة من ترجمتها ودبلجتها وهي تحمل العناوين التالية" :الكويكبات
مهمة مستحيلة" ،و"الثقوب السوداء" ،و"املادة السوداء" ،و"الكون املتقد والحيوي".
التوزيع الشهري لجمهور القبة الفلكية خالل سنة 7102
الشهر
جانفي
فيفري
مارس
أفريل
ماي
جوان
جويلية
أوت
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
املجموع

كهول
1838
564
896
1000
202
128
202
178
174
368
847
1973
8370

أطفال
4355
2642
3558
4960
1729
310
706
542
326
994
2175
5563
27860

التوزيع الشهري لجمهور القبة الفلكية خالل سنة 7102

املجموع
6193
3206
4454
5960
1931
438
908
720
500
1362
3022
7536
36230
8000
6000

الكهول

4000

األطفال

2000
0
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جمهور املكتبة املعلوماتية
خالل سنة  0101استقبلت املكتبة املعلوماتية  1110وافدا 0001 ،من بينهم اطلعوا على رصيد قسم
األطفال و  2222انتفعوا بخدمات قسم الكهول أي بنسبة  ٪21.2من مجمل جمهور املكتبة .كما ّأمنت
املكتبة عددا من الدورات التدريبية في شكل ورشات ملتيميديا واكبها  121مشاركا من األطفال
املتراوحة أعمارهم بين  2و  01سنة .و ّ
سجلت املكتبة  111عملية انخراط جديدة ،و 121عملية
استعارة للكتب منها  102وثيقة بقسم الكهول و 011بقسم األطفال ،وتم نسخ  012وثيقة لفائدة
الرواد.
الشهر
جانفي
فيفري
مارس
افريل
ماي
جوان
جويلية
أوت
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
املجموع

التوافد الشهري على املكتبة املعلوماتية خالل سنة 7102
كهول
أطفال
021
011
122
001
122
22
100
20
212
10
001
02
21
10
21
22
021
002
212
21
011
011
202
021
3399
1215

املجموع
562
587
564
544
427
128
136
74
313
394
399
486
4614

التوافد الشهري على املكتبة املعلوماتية خالل سنة 7102
600
500
400
كهول

300

أطفال

200
100
0

كما ّأمنت وحدة امللتيميديا باملكتبة املعلوماتية جملة من الورشات املوجهة لجمهور من األطفال
والتالميذ املتراوحة أعمارهم بين  2و 01سنة الذين انتفعوا بخمسة عشرة ورشة في امللتيميديا.
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الورشة
Atelier Album photo numérique
La cartoonerie
Découverte ludique de la programmation scratch
Atelier Album photo numérique
La cartoonerie
Découverte ludique de la programmation scratch
Atelier montage vidéo
Atelier Photoshop
Atelier programmation scratch
Ulead Vidéo Studio: atelier de montage et de retouches vidéo
Powtoon : atelier de création des vidéos et des présentations animées
Muvizu : réalisations de courtes séquences d’animations en 2D
Flibook : atelier de réalisation d’album photos numérique
Ulead video studio : atelier de montage et de retouche vidéo
Adobe photoshop

التاريخ
0101/10/01
0101/10/00
0101/10/00
0101/10/01
0101/10/02
0101/10/02
0101/10/02
0101/12/10
0101/12/10
0101/11/00
0101/11/00
0101/11/02
0101/01/20
01/11/2017
02/11/2017
00/02  إلى02 من

ّ
املعلقة الخاصة ببرنامج ورشات امللتيميديا وجانب من املنتفعين بالدورات

جمهور إقامة أبي فهر
ّ
: ليلة وتوزعوا على النحو التالي0111  نزيال أقاموا211 وفرت إقامة أبي فهر خدماتها لفائدة
الليالي
011
12
002
022
001
02
21
20
010

7102 الوافدين على إقامة أبي فهر بحسب الشهر خالل سنة
املقيمون
11
02
21
11
20
2
00
22
12
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الشهر
جانفي
فيفري
مارس
أفريل
ماي
جوان
جويلية
أوت
سبتمبر
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أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
املجموع

010
012
011
0255

22
22
010
351
الوافدون على إقامة أبي فهر بحسب الشهر خالل سنة 7102

400
الليالي

200

املقيمين

0

جمهور املدينة في الجهات
وفي إطار رسالتها الرامية لنشر الثقافة العلمية تجوب املعارض املتنقلة كامل واليات الجمهورية
التونسية وذلك وفقا للطلبات الواردة عليها مع األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات املادية و البشرية
املتوفرة.
جمهور مدينة العلوم في الجهات باحتساب الشهر خالل سنة 7102
النشاط
مكان النشاط
التاريخ
الوالية
 02فيفري
الفلك السيار
دار الشباب زاوية الجديدي
نابل
الفلك السيار ،ورشات علمية،
معهد العهد الجديد بالصخيرة
صفاقس  01مارس
وسهرة فلكية
املدرسة اإلعدادية بالصخيرة
 02مارس
ورشة علمية
املكتبة العمومية أوتيك
 02مارس
بنزرت
محاضر علمية ،ورصد الشمس
املعهد النموذجي "حبيب بورقيبة"
 10أفريل
تونس
ّ
الفلك السيار
املركب الشبابي بباجة
 00ماي
باجة
الفلك السيار ،ورشة علمية ،وسهرة
املرصد الفلك بنيابوليس
 00أوت
نابل
فلكية
و 01املدرسة االبتدائية بمعتمدية الرقاب الفلك السيار ،ورشة علمية ،وسهرة
2
سيدي
فلكية
السعيدة
ديسمبر
بوزيد
العدد الجملي

املستفيدون
80
180
120
150
200
90
300
250
1370

جمهور مدينة العلوم في الجهات باحتساب الشهر خالل سنة 7102
600
400

املستفيدين

200
ديسمبر

اوت

ماي
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افريل

مارس

فيفري

0
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جمهور املدينة في معهد العهد الجديد بالصخيرة ،و صور من ورشة "مشاهدة الشمس" باملعهد النموذجي
الحبيب بورقيبة ،وصور من ورشة "مشاهدة الشمس" باملعهد النموذجي الحبيب بورقيبة

جانب من النشاط العلمي باملدرسة االبتدائية السعيدة بالرقاب من والية سيدي بوزيد

جمهور قرية العلوم بتطاوين
خالل سنة  0101استقبلت قرية العلوم بتطاوين  1110زائرا من مختلف الفئات والشرائح العمرية،
ومن مختلف املؤسسات التربوية ومن املنظمات الوطنية والجمعيات الجهوية واملجموعات السياحية ،
من بينها الرحالت املبرمجة في نطاق املسلك العلمي لتالميذ السنوات الخامسة والسادسة ابتدائي
وتالميذ املدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية .وفي إطار املسابقة السنوية في علم الفلك تنقلت قرية
العلوم إلى معاهد غمراسن والصمار وتطاوين والرقبة وحي املهرجان.
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 .3النشاط العلمي
املعارض العلمية
معرض "أسرار اآلليات امليكانيكية" ،من  7103-00-05إلى 7102-15-04
واصل فضاء املعارض املؤقتة بمدينة العلوم بتونس خالل النصف ّ
األول من سنة  0101احتضانه
ًّ
املخصص لألطفال "أسرار اآلليات امليكانيكية" ،والذي أتاح للجمهور من خالل 01
للمعرض العلمي
ّ
التعرف على كيفية عمل عدد من اآلالت امليكانيكية التي نستعملها في حياتنا
وحدة تفاعلية فرصة
ّ
اليومية مثل مقبض الباب وهزاز الهاتف ّ
واملنبه وآلة الحفر وماسحات زجاج السيارة ...وقد أثر فضاء
املعارض املؤقتة هذا املعرض بعدد من أشرطة الفيديو حول طريقة عمل الساعات امليكانيكية
ّ
املسننة ،كما ّ
تم عرض شريط وثائقي من ناشيونال جيوغرافيك بعنوان
والتروس الفرقية والعجالت
"ملفات محيرة لليوناردو دافينش ي" ،وإضافة عدد من الوحدات التفاعلية حول العزم الحركي
) (moment cinétiqueوالبكرات ).(les poulies
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ّ
مكونات معرض "أسرار ا آليات امليكانيكية"

معرض علمي مؤقت "الروبوتات في املدينة" ،من  7102-07-16إلى 7106-15-13
في موفى سنة  ،0101احتضن فضاء املعارض املؤقتة بمدينة العلوم بتونس معرضا تفاعليا جديدا
ّ
ّ
ّ
تعليمية
تفاعلية و
خصص لتقريب الجمهور من عالم الروبوتات .ويشتمل هذا املعرض على  2روبوتات
أحدها ّ
يقدم املاء للجمهور وآخر يلعب معهم الكرة فيما يقوم ثالث ببناء جدار ،والرابع يعيد إنتاج
الصور التي يرسمها زوار املعرض ،أما الخامس فقد اتخذ شكل حصان آلي يمتطي ظهره زوار املعرض
قبل أن يختموا زيارتهم بالحصول على مجسمات شخصية لهم ثالثية األبعاد بواسطة آلة الطباعة .2D
وقد ّ
تم إثراء هذا املعرض بعدد من األشرطة الوثائقية التي تتماش ى مع املحور الرئيس ي وتوضيح الدور
اإليجابي واملهم للروبوتات في حياة اإلنسان سواء في مجال األبحاث العلمية أو التقنية والتكنولوجيات
املبتكرة.

ّ
مكونات معرض "أسرار ا آليات امليكانيكية"

االحتفاالت العلمية
اليوم العاملي للماء7102-13-73 ،
اشتملت فعاليات االحتفال السنوي باليوم العالمي للماء على إبراز الخصائص الكيميائية والفيزيائية
للماء من خالل عدد من الورشات العلمية واملحاضرات وكان ذلك باالشتراك مع جمعية البحث
النشيط  REACTومركز األبحاث وتكنولوجيات املاء  ،CERTEوفضاء األرض في الكون الذي ّ
قدم معرضا
علميا بعنوان "املاء في الكواكب".
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وقد ّ
تم في هذا اإلطار تنظيم محاضرة بعنوان "هل قلتم مياه مستعملة؟" من تقديم االستاذ احمد
ّ
الغربي من جمعية  REACTالذي سلط الضوء على الضرورة العاجلة إلدخال املياه املستعملة صلب
استراتيجية وطنية ،واإلمكانيات املتاحة والتحديات التي يمكن مواجهتها عند استصالح املياه املستعملة
واعتمادها في املناطق القاحلة.

محاضرة االستاذ احمد الغربي من جمعية REACT

كما ّ
تم في إطار االحتفال باليوم العالمي للماء تقديم ورشة الصواريخ املائية التي اشتملت على 12
منصات إلطالق  12صورايخ صنعت باملدينة .وقد غطت "الجزيرة مباشر" فعاليات هذه الورشة.

ورشة الصواريخ املائية

وقدمت ورشة الدورة املائية في الطبيعة املسار الذي تأخذه قطرة املاء منذ ّ
ّ
تنقلها من على سطح األرض
وصوال إلى الغالف الجوي ثم تساقطها في شكل مطر .وفي إطار برنامج باحث ووحدة تفاعليةّ ،
قدم
الدكتور صالح جاللي والباحث أحمد أمين عزاز من مركز األبحاث وتكنولوجيات املاء  CERTEمداخلة
تفاعلية بعنوان "?ّ ،"Nutriments ou polluantsبينا فيها اإلمكانيات التكنولوجية التي تسمح بتثمين
ّ
مكونات املياه املستعملة .كما قام الدكتور أحمد غرابي من جمعية "البحث في تفاعل" بتقديم
محاضرة حول االستراتيجيات الوطنية من تحويل و تثمين املياه املستعملة و ادراجها كسماد عضوي
لألرض.
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ورشة الدورة املائية في الطبيعة وباحث ووحدة تفاعلية

يوم الشمس7102-13-06 ،
احتفلت مدينة العلوم بتونس باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك بيوم الشمس من خالل
ّ
عدد من األنشطة الفلكية املتمثلة في عرض علمي والتعريف بتجربة ايراتوستان الذي تمكن من قياس
محيط األرض ،ورصد الشمس باستعمال مراقيب فلكية خاصة مثل مرقاب  Coronadoالذي يمكننا
من مشاهدة الكرومسفار الشمس ي وهو الغالف الخارجي حيث نشاهد النتوءات الشمسية .

فعاليات يوم الشمس

اليوم العاملي للكويكبات 7102-13-31
احتفلت مدينة العلوم بتونس بالنسخة األولى من اليوم العالمي للكويكبات من خالل برنامج علمي
ّ
الفلكية وعروض علمية حول الكويكبات وعرض علمي من إنتاج
فلكي اشتمل على حصص بالقبة
ّ
وكالة الفضاء األوروبية .وجدير بالذكر أنه قد وقع اإلعالن عن اليوم العالمي للكويكبات من قبل األمم
املتحدة في  11ديسمبر  0102وحدد االحتفال به يوم  21جوان من كل سنة وهي ذكر أكبر الكويكبات
التي ضربت األرض في سيبيريا ودمرت  0011كلم من الغابات.

االحتفال باليوم العاملي للكويكبات
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جوائز أوريكا 7102-00-03 ،Eureka
نظمت مدينة العلوم بتونس وجمعية متاحف ومراكز تنمية الثقافة العلمية والتقنية والصناعية
بباريس ومنظمة  MED21حفل توزيع جوائز  Eurekaفي مدينة العلوم وتزامن هذا الحفل مع اليوم
العالمي للعلم في خدمة السلم والتنمية.
الورشات العلمية
فضاء االستكشافات
ورشة النقل الحراري7102-17-16 ،
تحتوي هذه الورشة على تجارب حول أثر الحرارة على
ّ
ّ
ّ
الحار؟
املادة وكيف يتأثر الهواء البارد عند وجود الهواء
وما هو أثر الحرارة على قضيب معدني؟ هل تنتقل الحرارة
بنفس الطريقة عبر مواد مختلفة؟ هل يوجد فرق بين
مفهوم الحرارة ودرجات الحرارة؟ ما هو تأثير درجات الحرارة على الضغط؟ يكتشف ّرواد املدينة
مختلف طرق نقل الحرارة عبر ّ
املادة من خالل أدوات تعليمية بسيطة.
تأطير علمي حول املعدة العلمية "الجيروسكوب"-13 ،
 ،7102-17تالميذ السنة السادسة ،مدرسة املدينة
الجديدة باملرس ى
يتم خالل هذا التأطير تفسير مفهوم الجيروسكوب وكيفية
حركته وتأثيرها على جسم االنسان.
ورشة املغنطيس ،7102-17-13 ،املدرسة الخاصة "اقرأ"
ّ
تقدم هذه الورشة معطيات حول املغنطيس ،ونوعية املعادن التي يجتذبها،
ومفهوم الحقل املغناطيس ي ،وأقطاب املغنطيس.
ورشة الهواء05 ،و ،7102-17-02املدرسة
االبتدائية الخاصة "" le petit prince
ّ
تقدم هذه الورشة معطيات حول الهواء من حيث وزنه ،وتأثيره على
األشياء ،والضغط الجوي ،وكيفية الحصول على الفراغ ،والتفريق
بين ّ
تمدد الهواء وتقلصه.
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فضاء املعارض املؤقتة
توازيا مع املعرض العلمي التفاعلي "أسرار اآلليات امليكانيكية" ،الذي احتضنته املدينة من -00-01
ّ
 0102وتواصل إلى غاية  ،0101-11-01نظم فضاء املعارض املؤقتة باالشتراك مع الشركة الناشئة
موجهة إلى األطفال بداية من ّ
 SKILL’Zورشة علمية ّ
سن الثامنة بعنوان "من امليكانيكا إلى الروبوتيك"
من تنشيط السيدة وسام بالالغة مديرة  SKILL’Zوذلك أيام  10-00و 10-02و.0101-12-10

فعاليات ورشة من امليكانيكا إلى الروبوتيك

فضاء الحياة واإلنسان
ّ
باالشتراك مع منظمة الشباب من أجل العلم Youth for Science Fondationنظم فضاء الحياة
ّ
التحرك،
واإلنسان فعاليات عيد العلم من خالل تقديم ثالثة ورشات علمية تمحورت حول كيفية
ّ
والتنقل عند الحيوانات ،وكيفية استخراج الحمض النووي.

جانب من فعاليات الورشات

قرية العلوم بتطاوين
استقبلت قرية العلوم عددا من الوفود من مختلف املؤسسات التربوية ومن مختلف املنظمات
الوطنية والجمعيات الجهوية :املكتبة العمومية لتطاوين الشمالية ،ومن جربة محاضن النجاح
والرياض ،واملدارس االبتدائية سيدي زايد وسيدي القايد ،واملدرستين االبتدائيتين بمدنين عمرة
الجديدة والسواطير ،ومن تطاوين معهد تطاوين ،وروضة املنار ،واألمل .وقد أعدت قرية العلوم برمجة
علمية خاصة لهذه الزيارات تمثلت في تنشيط ورشات في علم الفلك.
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جمهور القرية

أعدت قرية العلوم عددا من الورشات في اإليقاظ العلمي لتالميذ السنوات الخامسة والسادسة
أساس ي ،وفي علم الفلك لتالميذ املدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية ،وفي الرياضيات لتالميذ املدارس
اإلعدادية واملعاهد الثانوية.

فعاليات ورشات قرية العلوم

ّ
و في إطار املسابقة السنوية في علم الفلك تنقلت قرية العلوم إلى معهد تطاوين  ،0حيث نظمت يوم
األحد  01ماي  0101بالشراكة مع املندوبية الجهوية للتربية بتطاوين اختتام فعاليات املسابقة السنوية
األولى في علم الفلك بين املعاهد وقد ّ
تم عرض  2مجسمات للنظام الشمس ي من صنع التالميذ في
مختلف نوادي علم الفلك التي تم بعثها خالل السنة الدراسية باملعاهد.

معهد بني مهيرة تطاوين الفائز في مسابقة أحسن مجسم للنظام الشمس ي

وشاركت القرية في املسابقة الجهوية في علم الفلك في الوسط املدرس ي وتنقلت إلى املدرسة اإلعدادية
ببني مهيرة لإلشراف على هذه الدورة الثانية حيث ّ
تم تركيز  01ناد لعلم فلك في املدارس اإلعدادية
بوالية تطاوين .وساهمت القرية في تنشيط مسابقة في اإليقاظ العلمي من خالل تنشيط ورشات
لفائدة تالميذ السنوات السادسة من التعليم األساس ي .كما ّ
تم تنظيم سهرة فلكية لفائدة التالميذ
املقيمين باملبيت املدرس ي معهد تطاوين  0وذلك في إطار برنامج تنشيط املبيتات املدرسية وتركيز نوادي
علم الفلك.
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جمهور قرية العلوم ونبذة من نشاطها

البرنامج العلمي خالل العطل املدرسية
عطلة شهر جانفي 7102
تم خالل الفترة املمتدة من  00إلى  00جانفي  0101تقديم نحو  21ورشة علميةّ ،
ّ
قدم فضاء
االستكشافات  01ورشات تمحورت حول التشريح  ،والضغط ،والحرارة ،وانتقال الحرارة ،والكهرباء،
والعناصر الكيميائية ،والحساب الذهني.

ورشة الدارة الكهربائية

ورشتي الضغط والفراغ والحساب الذهني
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ّ
وقدم فضاء الكون والقبة الفلكية  12ورشات تمحورت حول الكسوف والخسوف ،واألقمار
االصطناعية ،ورصد الشمس ،وحركة الشمس ،والساعة الشمسية ،والكواكب خارج املجموعة
الشمسية ،وبرمجية الستيالريوم ،وأطوار القمر ،وتحديد املسافة ما بين األرض والشمس.

فعاليات الورشات الفلكية

ومن جهتهّ ،
قدم فضاء الحياة واإلنسان  12ورشات علمية تمحورت حول الوقاية من امليكروبات،
ّ
ّ
ّ
والتنقل لد
ومكونات التربة ،ومعالجة املياه املستعملة ،والتعريف بالفيروسات،
والتنفس،
الحيوانات ،واستخراج الحمض النووي ،والحركة لد اإلنسان.

ّ
ورشة التصدي للميكروبات وورشة التنفس

فعاليات الورشات

عطلة شهر مارس 7102
ّ
ّ
تم خالل الفترة املمتدة من  10إلى  11مارس  0101تقديم نحو  01ورشة علمية ،قدم فضاء
االستكشافات  2ورشات تمحورت حول الكهرباء الساكنة ،والدارة الكهربائية ،والحساب الذهني.
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ورشة الحساب الذهني والدارة الكهربائية والكهرباء الساكنة

ّ
وقدم فضاء الكون والقبة الفلكية  11ورشات تمحورت حول رصد الشمس ،واملزولة االستوائية،
وبرمجية الستيالريوم ،وتصنيف النجوم ،وأطوار القمر ،وسهرة فلكية تخللتها محاضرة بعنوان
"الفضاء في خدمة اإلنسان" من تقديم الدكتور محرز الزريبي وهو باحث باملركز الفرنس ي للبحوث
العلمية .CNRS

ورشة األقمار االصطناعية وصنع ساعة شمسية

وقدم فضاء الحياة و اإلنسان  2ورشات تمحورت حول جهاز املناعة و الفيروسات و مكونات التربة
والحركة عند اإلنسان و التنقل عند الحيوانات و معالجة املياه.

جانب من فعاليات نشاط فضاء الحياة واإلنسان

عطلة شهر ديسمبر 7102
ساهم فضاء االستكشافات في تأثيث البرنامج العلمي للعطلة املدرسية من  01إلى  02ديسمبر بعدد من
الورشات العلمية التفاعلية تناولت محاور الضغط والفراغ ،ودرجات تحت الصفر ،والنقل الحراري،
واملستحلبات ،وتشريح العين والقلب.

جانب من فعاليات النشاط العلمي لفضاء االستكشافات

-19-

تقرير النشاط السنوي 7102

ومن جهته ،وبالتوازي مع افتتاح املعرض التفاعلي الروبوتات في املدينةّ ،
قدم فضاء املعارض املؤقتة
بمناسبة عطلة شهر ديسمبر ورشة بعنوان "اصنع الروبوت الخاص بك" وعرضا لشريط من الصور
املتحركة بعنوان "األبطال الجدد" ( )les nouveaux hérosوعرضا لشريط وثائقي بعنوان اإلنسان اآللي.

جانب من فعاليات النشاط العلمي لفضاء املعارض املؤقتة

ّ
ّ
قدم فضاء الكون جملة من األنشطة خالل عطلة ديسمبر تمثلت في ورشات عن الخسوف والكسوف
والساعات الشمسية والحركة الظاهرية للشمس وعرضا علميا عن الكواكب خارج املجموعة الشمسية
وسهرة فلكية تحت عنوان سماء الشتاء.

جانب من فعاليات النشاط العلمي لفضاء األرض في الكون

التكوين في علم الفلك
مبادئ في علم الفلك  ،7من  05إلى 7102-17-02
ّ
ّ
تكوينية إلى منشطي نوادي األطفال التابعين لدور الشباب ودور الثقافة ،واملربين
وجهت هذه الدورة ال
والطلبة الناشطين في مجال الطفولة قصد تشجيعهم على بعث فضاءات خاصة بعلم الفلك ّ
موجهة
للشباب .
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فعاليات الدورة التكوينية

اشتمل برنامج هذه الدورة على  12محاور شملت الضوء ،والسماء ،وقياس الوقت واملسافات .ففي
محور الضوء شارك املتدربون في ورشات اهتمت بالتعريف الضوء ،والقيام بتجارب عملية حول
الضوء وصنع مطياف وتقديم برمجية الستالريوم .وفي محور السماء في متناول األطفال ّ
تم التعريف
بخريطة السماء ،والتعرف على الكويكبات من خالل تقنية ثالثية األبعاد والتعريف بما يسمى دائرة
البروجّ .
وتوزع املحور الثالث من هذه الدورة حول قيس االرتفاع ،وقيس املسافة بين األرض والشمس،
ّ
والتعرف على الساعة الشمسية االستوائية.
وتحديد الشمال الجغرافي،
ّ
التعمق في علم الفلك  ،7من  73إلى 7102-14-76
ّ
ّ
تكوينية إلى إطارات الشباب والطفولة ،واشتملت على املحاور التالية :الضوء،
وجهت هذه الدورة ال
وبرمجيات علم الفلك ،وخريطة السماء ،وقياس الوقت واملسافات.

فعاليات الدورة التدريبية

املدرسة الصيفية في اإليقاظ العلمي لتالميذ االبتدائي ،من  04إلى 7102-13-02
ّ
نظمت مدينة العلوم بتونس دورة تدريبية ّ
موجهة إلى تالميذ املرحلة االبتدائية قصد إيقاظ الوعي
العلمي لديهم من خالل عدد من الورشات العلمية والدعائم البيداغوجية تمحورت حول الفيزياء
ّ
وعلوم الحياة واألرض على غرار ّ
التنقل لد الحيوانات ،النقل
التنفس ،تشريح العين والقلب،
الحراري  ،الهواء ،الحاالت الفيزيائية للمادة ،املناعة ،النظام الغذائي ،وغيرها من املواضيع.
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فعاليات الدورة التدريبية

املدرسة الصيفية في علوم الفيزياء والكيمياء واإلعالمية والرياضيات ،من  3-76إلى 7102-12-10
ّ
نظمت مدينة العلوم بتونس دورة تدريبية ّ
موجهة إلى تالميذ املرحلة اإلعدادية اشتملت على عدد من
الورشات العلمية التي تمحورت حول الحاالت الفيزيائية للمادةّ ،
قوة دفع ارخميدس ،الضغط في
ّ
ومكوناتها ،العناصر
األجسام الصلبة والسائلة والغازات ،درجات تحت الصفر ،الكهرباء ،الذرة
الكيميائية ،الحاسوب واإلعالمية ،الحساب الذهني.

فعاليات الدورة التدريبية

املدرسة الصيفية تعليم األطفال مبادئ علم الفلك ،من  13-76إلى 7102-12-10
ّ
نظمت مدينة العلوم بتونس املدرسة الصيفية في علم الفلك ّ
املوجه إلى الطفل  UNAWEامل ّوجهة إلى
تالميذ املرحلة االبتدائية قصد ترغيبهم في علم الفلك ،و اشتملت هذه الدورة على عدد من الورشات
الفلكية التي تمحورت حول الظواهر الفلكية ،والنظام الشمس ي ،والكويكبات.

فعاليات املدرسة الصيفية لتعليم األطفال علم الفلك

املدرسة الصيفية في علم الفلك لتالميذ املراحل اإلعدادية ،من  15إلى 7102 -12- 16
شارك في هذه الدورة  01تلميذا في املرحلة اإلعدادية من واليات تونس ،ونابل وبنزرتّ .
تضمن البرنامج
العلمي ورشات وعروض عن نظام األرض-القمر-الشمس ،رصد الشمس ،النجوم والضوء ،وأجهزة
الرصد الفلكي من خالل عدد من األنشطة تمحورت حول أطوار القمر ،والخسوف والكسوف،
ّ
مجسم للنظام الشمس ي والساعة الشمسية
والفصول والحركة الظاهرية للشمس ،وكيفية صنع
االستوائية ،ودور الضوء في علم الفلك ،وعبور عطارد أمام الشمس كما ّ
ّ
التعرف على برمجية
تم
ستالريوم وأدوات الرصد الفلكي ،وحصة بالقبة الفلكية الرقمية ،ورصد الشمس ،واختتمت الدورة
بأسئلة واقتراحات.
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ّ
معلقة النشاط وصورة جماعية

جانب من الورشات العلمية

املدرسة الدولية لعلم الفلك  ،NASE TUNISIEمن  04إلى 7102 -00- 02
باالشتراك مع االتحاد الدولي لعلم الفلك) l’UAI (l’union astronomique internationaleووزارة
ّ
التربية ،نظمت مدينة العلوم بتونس الدورة األولى للمدرسة الدولية في علم الفلك واكبها  12أستاذا
يدرسون في املعاهد اإلعدادية والثانوية من ّ
ّ
كل واليات الجمهورية ومختصين في الرياضيات والفيزياء
ّ
وعلوم الحياة واألرض والتاريخ والجغرافيا .اشتمل برنامج الدورة على محاور
تخص التعريف بأهمية
علم الفلك ،والنظام الشمس ي ،والكواكب خارج املجموعة الشمسية ،واملطيافية ( )Spectroscopieوهي
علم التآثر بين اإلشعاع ،وعلم قياس الضوء (.)la photométrie

ّ
معلقة النشاط وجانب من االفتتاح

تندرج املدرسة الدولية لعلم الفلك NASEضمن الشبكة الدولية ألساتذة تعليم علم الفلك في املعاهد
( )Network for Astronomy School Educationوهي تحت إشراف االتحاد الدولي لعلم الفلك وتنقسم
إلى جزء نظري وجزء تطبيقي ّ
يخول لألساتذة الذين واكبوا هذه الدورة تمرير معارفهم إلى التالميذ وفق
نموذج دولي .كما تسعى الشبكة أيضا إلى تكوين نواة من أساتذة علم الفلك في ّ
كل بلد وإعادة التجربة
سنويا وتكوين شبكة لتبادل املعارف وإنشاء حلقات دروس جديدة وفق املحتو العلمي الذي توفره
ّ
 .NASEكما ّ
تم توفير موقع الكتروني يمكن األساتذة من االطالع على الدروس األساسية والحصول على
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الوسائط البيداغوجية الالزمة من صور ومقاالت وألعاب وبرامج تفاعلية وأشرطة فيديو لتنفيذ
أنشطتهم الفلكية على العنوان التالي.www.naseprogram.org :

موقع البرنامج على شبكة االنترنات وصورة تذكارية

والجدير بالذكر أن دروس هذه الدورة قد صدرت في شكل ّ
كتيب نموذجي ّ
تم اعتماده خالل هذه
الدورة وسيكون بمثابة املرجع للدورات القادمة .وقد تمت ترجمتها من االنجليزية إلى الفرنسية على يد
املؤطرين العلميين بالقبة الفلكية وفضاء األرض في الكون تحت إشراف ّ
كل من السيدة روزا ماريا روز
أستاذة الفيزياء بجامعة كاتلونيا ورئيسة لجنة الناز  NASEباالتحاد الدولي لعلم الفلك UAIوالسيدة
كورينا توما أستاذة الفيزياء باملعهد العالي  Cluji- Napocaبرومانيا وراجعها علميا السيد إيريك مارسيي
أستاذ العلوم الكوكبية بجامعة نانت بفرنسا.
ّ
و ّ
ّ
للتعرف على نموذج األفق
خصصت
تم خالل هذه الدورة تقديم عدد من الورشات الفلكية
والساعات الشمسية ،وفهم الحركة اليومية والحركة الظاهرة للشمس ،وحركة القبة السماوية وكيفية
ّ
صنع ساعة شمسية ،وتمكن األساتذة الذين واكبوا هذه الدورة من تنفيذ نموذج عالمي لألفق:
النجوم ،والشمس ،والقمر ،وفهم الحركة الظاهرة للنجوم والشمس حسب ارتفاعات مختلفة ،وفهم
حركة القمر وشكله حسب ارتفاعات مختلفة.
كما ّ
خصصت ورشة نظام الشمس-األرض-القمر لفهم أطوار القمر ،وخسوفه ،وكسوف الشمس،
وتحديد األبعاد واألقطار في نظام األرض-القمر-الشمس ،وفهم سبب ّ
املد والجزر .كما اشتمل البرنامج
على ورشة أدوات الفلكي الصغير حيث ّ
تعرف املتابعون على أهمية الرصد الفلكي املباشر ،ومختلف
استعماالت أدوات الرصد الفلكي ،وكيفية مساعدة التلميذ على صنع خارطة للسماء واملطياف
البصري وساعة قياس الزوايا واملنقل األفقي ،واملقارنة ما بين النظام الشمس ي ونظام النجوم خارج
املجموعة الشمسية.

جانب من النشاط
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ّ
ّ
التعرف على الطيف والبقع الشمسية والعالقة ما بين هذه البقع
وتمكن املشاركون في هذه الدورة من
َ
ودوران الشمس و ّ
تطور النجوم ،كما اطلعوا على الفرق ما بين الق ْدر الظاهري ( magnitude
ُ َْ
 )apparenteالذي هو مقدار ملعان جرم سماوي عند رؤيته من األرض ،والقدر املطلق ( magnitude
 )absolueوهو قياس ضياء أي جرم فلكي (كالنجوم والكواكب ونحوها) ،وتصنيف هرتزشبرونج-راسل
أو ( )le diagramme Hertzsprung–Russellوهو رسم بياني للنجوم يبين العالقة بين القدر املطلق
ُ
لضياء النجم ونوع طيفه أو تصنيف النجوم وعالقته بدرجة حرارة النجم الفعلية .والتعريف بامل ْس َت ِع ُر
األعظم ( )Supernovaوهو الحدث الفلكي الذي يقع خالل املراحل التطورية األخيرة لحياة نجم ضخم
ّ
التطور إلى نجم نيوتروني ،أو نجم نابض ،أو ثقب أسود.
والذي يمكنه من

جانب من النشاط

ّ
ّ
التعرف على الطيف
وفي محور علم الفلك مابعد املرئي ،تمكن املشتركون في هذه الدورة من
الكهرومغناطيس ي وكيفية صنع الطيف ،واإلشعاع داخل مناطق خارج الرؤية (ما تحت الحمراء ،ما
ّ
فوق البنفسجية واملوجات الراديوية) .وفي محور ّ
توسع الكونّ ،
التوسع الفلكي،
تم تقديم مفهوم
وقوانين هابل واملادة السوداء ،واملفعول العدس ي التثاقلي (.)la lentille gravitationnelle
وتحت عنوان الكواكب والكواكب خارج املجموعة الشمسية ،تخييل القيم العددية ( valeurs
 )numériquesللنظام الشمس ي ،وتحديد كتلة املشتري استنادا إلى قانون كيبالر الثالث (مربع الفترة
) ،واملقارنة
املدارية لكوكب يتناسب مع مكعب نصف املحور الرئيس ي ملداره) (وبصورة رياضية
ما بين النظام الكوكبي خارج املجموعة الشمسية ونظام املشتري وأقماره.
وفي الجانب التطبيقي ّ
تعرف املتدربون على كيفية اإلعداد للرصد الفلكي من خالل اختيار املكان
والتوقيت املناسبان للقيام بذلك والزمن الكافي للقيام بالرصد ،وكيفية استعمال برمجية الستيالريوم،
واملشاكل التي يمكن أن تعيق عملية الرصد مثل ّ
التلوث الضوئي.

جانب من النشاط ومشاركة من الجمعية التونسية لعلم الفلك في شكل محاضرة
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كما اشتمل برنامج املدرسة الدولية لعلم الفلك على محاضرات تمحورت حول محاور هامة شملت
ّ
تطور النجوم ،البنية الداخلية للنجوم ووالدتها وحياتها ثم موتها ،ومصدر الطاقة لد النجوم ،وعلم
الكون » « la cosmologieحيث ّ
تعرف املشاركون على االنفجار العظيم ( )Big Bangوعمر وحجم الكون
املرصود ،وتاريخ علم الفلك عبر العصور والحضارات والتركيز على أهم العلماء الذين كانت لهم
إسهامات بارزة في هذا املجال ،والنظام الشمس ي حيث ّ
تم تقديم موقع األرض في النظام الشمس ي،
ّ
ّ
والتعرف على تفاصيل بعض األجرام السماوية.
ومكونات النظام الشمس ي،
ّ
واطلع املشاركون في برنامج ناز تونس  Nase en Tunisieعلى الساعات الشمسية املوجودة في سيدي
بوسعيد تحت إشراف السيد فتحي الجراي األستاذ املساعد في املعهد األعلى ملهن التراث بتونس.

ّ
للتعرف على الساعات الشمسية
زيارة ميدانية إلى ضاحية سيدي بوسعيد

السهرات الفلكية
الفضاء في خدمة اإلنسان ،7102-13-14 ،الدكتور محرز الزريبي مدير وحدة بحث باملركز الفرنس ي
لألبحاث العلمية CNRS
نظمت مدينة العلوم بتونس باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك سهرة ّ
تضمنت إلى جانب
الرصد الفلكي للقمر واملريخ وكوكبة الجبار ،عرضا علميا ّ
قدمه الدكتور محرز الزريبي وهو من
الكفاءات التونسية الشابة بالخارج ويعمل مدير وحدة بحث باملركز الفرنس ي لألبحاث العلمية CNRS
أبرز خالله الدور املهم لتكنولوجيا الفضاء في حياتنا اليومية.

فعاليات السهرة الفلكية

ليلة النجوم 73 ،جويلية 7102
بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك والجمعية التونسية للشبان والعلم والجمعية
ّ
تضمنت
التونسية للروبوتيك ،نظمت مدينة العلوم بتونس سهرة ليلة النجوم واكبها  1110زائر.
السهرة محاضرة لألستاذ نضال قسوم تحت عنوان "البحث عن الحياة في الفضاء" وعرضا بعنوان
"الحكاية الفلكية" من تقديم السيد نجيب الخروبي والسيدة سارة السنوس ي ،و عرضا موسيقيا
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للسيد أشرف الشرقي .أما الجانب الفلكي من ورشات ورصد للسماء فقد ّأمنه فريق من فضاء
األرض في الكون والقبة الفلكية ،فيما ّ
قدم فريق مؤطري فضاء اإلنسان والحياة وفضاء
االستكشافات محاور الفيزياء والبيولوجياّ ،
وقدمت الدكتورة ليلى بن خليفة عرضا عن ّ
تنوع
ّ
للتعرف على املحيط البيئي من حيث تزامنها مع تواجد املاء.
الدياتومات ومد أهميتها

جانب من الورشات واألنشطة الفلكية

سهرة التقويم الفلكي7102-07-75 ،
ّ
باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلم الفلك ،نظمت مدينة العلوم بتونس سهرة فلكية اشتملت على
محاضرة علمية من تقديم السيد سفيان كمون رئيس الجمعية ،ورصدا فلكيا للقمر ومجرة املرأة
املسلسلة.

ّ
معلقة النشاط وجانب من جمهور السهرة وفعالياتها

سهرة كويكبات الشتاء7102-07- 73 ،
باالشتراك مع الجمعية التونسية لعلم الفلك ،نظمت مدينة العلوم بتونس سهرة فلكية واكبها نحو
 0111شخصّ ،
وقدم خاللها السيد نوفل بن معاوية عرضا علميا حول كويكبات الشتاء ،ورصد
جمهور املدينة القمر وسديم الجبار.
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ّ
معلقة النشاط وجانب من جمهور السهرة

األفالم العلمية
ّ
بالتوازي مع املعرض التفاعلي "أسرار اآلليات امليكانيكية" ،نظم فضاء املعارض املؤقتة عرضا لشريط
ُ
ّ
الصور
املتحركة الكوميدية "الروبوتات" الذي أصدر في الواليات املتحدة سنة  0111وكان من إخراج
كريس ويدج وبطولة إيوان مكريغور ،روبن ويليامز ،هالي بيري وغريغ كينير.
َ
تم تنظيم عرض الشريط الوثائقي "اآلالت القادمة من الشرق" الذي ّ
كما ّ
يقدم املخترع بديع الزمان أبو
العز بن إسماعيل بن الرزاز الجزري امللقب بالجزري ( )0012-0022الذي صمم عددا كبيرا من اآلالت
التي لم تكن معروفة في أي مكان في العالم من قبل مثل آالت رفع املاء وساعات مائية ذات نظام تنبيه
ذاتي وصمامات تحويل وأنظمة تحكم ذاتي وغيرها ،وقد شرح الجزري في كتابه "الجامع بين العلم
والعمل النافع في صناعة الحيل" اختراعاته ودعمها برسوم توضيحية.
وفي إطار معرض "الروبوتات في املدينة" تم عرض شريط من الصور املتحركة بعنوان "األبطال الجدد"
(  )les nouveaux hérosوعرضا لشريط وثائقي بعنوان "اإلنسان اآللي".

عروض األفالم وجانب من جمهورها
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املحاضرات
من نحن؟ تاريخ تونس كما يراه علم الوراثة ،7102-10-03 ،األستاذة أمال بن عمار قعيد ،من كلية
العلوم بتونس،
على هامش مشروع "الحمض النووي للجميع" تم تقديم محاضرة علمية بعنوان "من نحن؟ تاريخ
تونس كما يراه علم الوراثة" ّ
قدمت خاللها األستاذة أمال بن عمار قعيد تاريخ التوطين القديم
الجزيئية وعلم وراثة الشعوبّ ،
ّ
التونسية بفضل ّ
ّ
مبينة النتائج التي
آليات علم الوراثة
والحديث للبالد
ّ
تم الوصول إليها بعد سنوات من البحث املتمثلة في ال ّ
ّ
تنوع الجيني للشعب التونس ي .وهذه النتيجة
ّ
ّ
ّ
تأسيسية مصحوبة بممارسة موروثة تتمثل في زواج
تفسر مزيجا من التاريخ القديم مرتبطا بعوامل
األقارب األجداد.

فعاليات املحاضرة

ّ
ّ
ّ
السيدة كوثر تليش ،وكالة حماية وتهيئة الشريط
الساحلية،7102-17-13 ،
التصرف في املناطق
الساحلي
بمناسبة االحتفال بالسنة الدولية للسياحة املستدامة ّ
تم تنظيم هذه املحاضرة العلمية لتسليط
ّ
ّ
ّ
الضوء على الضغوطات الكبيرة التي ّ
املناخية التي
التغيرات
والقارات بسبب
تتعرض إليها املحيطات
ّ
أدت إلى ارتفاع مستو سطح البحر ،من جهة ،و ّ
والتطور االقتصادي ،من جهة أخر ،
النمو السكاني
ّ
الساحلية من أجل تنمية مستدامة.
وضرورة البحث عن حلول ناجعة للحفاظ على املناطق

فعاليات املحاضرة

ّ
والتنوع البيولوجي في تونسّ ،7102-17-02 ،
ّ
السيد عبد القادر
التصرف املستديم في األراض ي واملاء
باوندي ،مختص في البيئة والتنمية املحلية
ّ
ّ
ّ
الفالحية وسلط
الطبيعية مثل الغابات واملسالك واألراض ي
ّبين املحاضر عناصر تدهور األوساط
ّ
الضوء على مختلف التقنيات ال ّ
ّ
التصرف في املاء
للحد من هذه الوضعية ،ومن ذلك حسن
فعالة
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ّ
ّ
املتحركة وتحسين املسالك وتقنيات الزراعة
والتصدي إلى ظاهرة انجراف التربة وتثبيت الكثبان
والتربة
ّ
ّ
ّ
الطبيعية.
فاعليتها في الحد من الضغط على املصادر
التي أثبتت

فعاليات املحاضرة

األمراض النادرة في تونس7102-13-13 ،
ّ
ّ
الحالية والشهادات" من
تم تقديم محاضرتين األولى تحمل عنوان "األمراض النادرة في تونس :الوضعية
تقديم الدكتورة ليليا بن رمضان ،أستاذة محاضرة ّ
بكلية العلوم ببنزرت وباحثة بمخبر معهد باستور
الوضعية الحالية ووجهات ّ
ّ
النظر"،
بتونس ،واملحاضرة الثانية بعنوان "التشخيص الوراثي في تونس،
الطبية ّ
ّ
من تقديم ّ
ّ
الطب بتونس ورئيس مصلحة األمراض
بكلية
السيد رضا مراد ،أستاذ علم الوراثة
والوراثية بمستشفى شارل نيكولّ .
ّ
ّ
وتم في هاتين املحاضرتين التعريف باألمراض النادرة التي
الخلقية
تنتشر بسبب زواج األقارب.

فعاليات املحاضرة

ّ
التغير املناخي :الهشاشة والتحديات بالنسبة الى تونس ،7102-13-02 ،األستاذ عياض اللبان،
مستشار مختص في ّ
التغير املناخي
ّ
ّبين املحاضر ظاهرة االحتباس الحراري التي أثرت على منطقة حوض البحر األبيض املتوسط ،وما
يتوجب على تونس القيام به ّ
للحد من تأثيرات هذا ّ
ّ
التغير الحراري.

فعاليات املحاضرة
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آثار الترفيه على الطبيعة ،تقديم السيد مكرم السعيدي ،رئيس قسم بالوكالة الوطنية لحماية
املحيط7102-15-07 ،
ّ
بمناسبة االحتفال بالسنة الدولية للسياحة املستدامة من أجل التنمية ،نظمت مدينة العلوم بتونس
محاضرة للعموم ّ
اهتمت بتأثير بناء الجسور و أشغال التهيئة على البيئة من حيث تغيير مظهر األنظمة
ّ
البيئية.

ّ
معلقة املحاضرة وجانب من جمهورها

ّ
مرض الزهايمر :ما الجديد؟ ،7102-13-77 ،من تقديم ثلة من األطباء والباحثين
ّ
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي ملرض الزهايمر ،نظم فضاء الحياة واإلنسان لقاء علميا اشتمل على
محاضرة من تقديم الدكتورة إيمان قاسم ،من مستشفى الرازي ،وأدار النقاش ّ
كل من األستاذة أمينة
قرقوري بالرشيد واألستاذة منى جبارة من مستشفى الرازي.

ّ
معلقة املحاضرة وجانب من الجمهور

ّ
التونسية ،7102-07-05 ،من تقديم الدكتور عبد الحميد خالدي
اإلرث البيئي والطبيعي للبالد
باحث في املعهد الوطني للبحث في الهندسة الر ّ
يفية واملياه والغابات ورئيس الجمعية الدولية
للغابات املتوسطية
ضمن فعاليات االحتفال بالسنة الدولية للسياحة املستدامة من أجل التنميةّ ،
تم تنظيم محاضرة
ّ
الطبيعية حاليا من استغالل مفرط للثروة الغابية في تونس مما أد إلى
حول ما تشهده املوارد
ّ
انكماش مساحاتها .وأكد املحاضر على ضرورة الحفاظ على هذه الثروات ودعمها لتحقيق استدامتها.
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ّ
معلقة املحاضرة وجانب من الجمهور

محاضرات الناشئة
ّ
الزراعية :املناخ والفالحة ،7102-10-71 ،الدكتور سليم الروز من املدرسة العليا
التقويمات
للفالحة بمقرن
ّ
ّ
ّ
ّ
الفالحية وعدم
املتعددة داخل الفصل الواحد حسب الدورات
الفالحية بالتقسيمات
تتميز التقويمات
ّ
انتظام املناخ الذي ّ
ّ
الفالحية.
يحدد هذه الرزنامة ويؤثر مباشرة على األنشطة

ّ
معلقة املحاضرة وجانب من الجمهور

ّ
مختصة في النطق واألمراض
التلعثم عند األطفال ،7102-17-74 ،الدكتورة آمال الجويني،
ّ
ّ
ّ
ّ
النفسية عند األطفال
مختص في األمراض
الحركية و سامي عثماني
النفسية
ّ
تم في هذه املحاضرة تعريف التأتأة أو التلعثم لد األطفال و اإلجراءات التي يجب أن تتخذ ملساعدتهم.

محاضرة التلعثم عند األطفال

الترميز  ،7102-14-03 ،Le Codageمن تقديم السيدة وسام باالغة مديرة شركة Skill’Z
بالتوازي مع املعرض التفاعلي "أسرار اآلليات امليكانيكية" ،عرضت هذه األمسية التنشيطية أربع أنواع من
الروبوتات التي بنيت بواسطة مجموعة ويغو ليغو  Kit Lego wedoإلى جانب تقديم محاضرة حول ضرورة تغيير
ّ
عالقتنا بالتكنولوجيا من وضعية املستهلك إلى املبتكر و املبدع والحث على تعليم األطفال كيفية تطوير ألعاب خاصة
بهم.
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أمسية تنشيطية حول الروبوتات

الجزيئية في خدمة املطبخّ ،7102-14-04 ،
ّ
السيد إياد تاج رئيس مطبخ
األغذية
ّ
في إطار محاضرات الناشئة ،قدم السيد إياد تاج لجمهور مدينة العلوم مطبخ الجزيئات الذي اخترعه عاملا
الكيمياء Hervé Thisو .Nicholas Kurtiويعتبر فن الطهو الجزيئي دراسة التحوالت الجزيئية في األطعمة ،ويرجع ذلك
أساسا إلى استخدام املواد املضافة وأدوات املختبر ،والعمليات الجديدة وخبرات الطهي.

السيد إياد تاج ّ
ّ
يقدم محاضرته حول األغذية الجزيئة

األمن الغذائي والفالحة املستدامة ،7102-15-03 ،الدكتور سليم الروز ،املعهد العالي للفالحة بمقرن
أبرز املحاضر االرتباط الوثيق ما بين الفالحة املستدامة وحسن استغالل املوارد املائية وتحقيق األمن الغذائي.

ّ
معلقة النشاط وجانب من جمهور املحاضرة

ّ
الجنسية في تونس ،7102-01-71 ،الدكتورة أحالم بالحاج ،مستشفى املنجي سليم باملرس ى
التربية
تخص ّ
ّ
أبرزت املحاضرة ،استنادا إلى معطيات إحصائية من الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري
تطور النشاط
ّ
الجنس ي املبكر لد فئة املراهقين ،أهمية التوعية الجنسية.

ّ
معلقة املحاضرة وجانب من الجمهور
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التركيز والذاكرة لدى الطفل ،7102-07-77 ،الدكتور وحيد قوبعة ،مختص في علم نفس الطفل
أبرز املحاضر أهمية التركيز واالستماع واالنتباه في حياة اإلنسان وخاصة لد األطفال إذ ينمي لديهم املهارات
ّ
التعلمية ويعمل على تطوير قدرتهم على التركيز وتحسين نجاعة الذاكرة.

ّ
معلقة املحاضرة وجانب من الجمهور

املقهى العلمي
أثر التنويم املغناطيس ي7102-13-01 ،
ّ
ّ
ّ
نظمت مدينة العلوم بتونس مقهى ّ
علميا حول التنويم املغناطيس ي ،والبرمجة اللغوية العصبية في التحكم في التوتر
التغيرات في كامل مجاالت الحياةّ ،
ّ
ّ
مختص في تدريس التنويم املغناطيس ي
قدمها الدكتور صبري الزغالمي
وتعزيز
والبرمجة اللغوية العصبية ،والدكتورة ريم الدجبي ،مختصة ومعالجة نفسانية وأودات غالفاني أستاذة محاضرة
مختصة في تدريس التنويم املغناطيس ي.
ّ
السيد عدنان لوحيش ي ّ
من أجل املحافظة على حوض أبي فهر ،7102-15-03 ،من تقديم ّ
ومختص في علم
مؤرخ
والسيد ّ
ّ
معز بن حسين ،مهندس رئيس مختص في هندسة التراث.
اآلثار ،
في إطار سلسلة املقهى العلميّ ،
ّ
الهندسية للموقع الذي بناه أبو عبد
قدم املحاضران جنان أبي فهر والخصوصيات
ّ
ّ
وأهميته التار ّ
ّ
واألثرية.
يخية
(امتدت فترة حكمه من  0012إلى )0011
هللا محمد بن أبي زكرياء الحفص ي
 .4اإلعالم والتسويق
املجهود التسويقي
ّ
قامت مدينة العلوم في إطار مجهودها التسويقي بإثراء املغازة العلمية بعدد من األغراض التذكارية املعدة للبيع مثل
الكؤوس التي تحمل صورا علمية ووحدات الذاكرة الفالشية ،وأساور وبطاقات معايدة وصناديق هدايا .كما ّ
تم
تمرير ومضات إشهارية في التلفزة واإلذاعة الوطنيتين.
مدينة العلوم في الصحافة األجنبية
نشرت الصحيفة األمريكية " "Internationale Planetarianفي عددها  12الصادر في شهر سبتمبر  0101مقاال
بعنوان "تحت قبة واحدة" ( )Under One Domeبإمضاء املؤطر العلمي رياض بن نصيب من القبة الفلكية.
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مدينة العلوم في وسائل اإلعالم املحلية
إضافة إلى اإلعالن عن نشاط املدينة سواء على املوقع االلكتروني للمدينة أو على مواقع التواصل االجتماعي واصلت
املدينة اعتما دها على وسائل االتصال التقليدية من جرائد ومجالت وإذاعات لإلعالن عن برامجها .فبمناسبة افتتاح
املعرض التفاعلي الجديد الروبوتات في املدينةّ ،
تم تمرير ومضات إشهارية على القناة الوطنية  0وذلك من  01إلى
 0101-00-21اثر نشرة الواحدة لألخبار ،وقبل نشرة الخامسة والنصف لألخبار ،وقبل برنامج  11دقيقة ،وقبل
نشرة الثامنة لألخبار وبعدها ،وخالل السهرة في حدود الحادية عشرة ليال ،وعلى اإلذاعة الوطنية ،وعلى موقع مدينة
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العلوم وعديد الصحف الوطنية سواء املكتوبة أو االلكترونية وعلى النشرية اإلخبارية ملركز الخوارزمي وموقع
التواصل االجتماعي الفايس بوك.
ّ
التصرف في املوارد البشرية
.5
التكوين
في إطار تنفيذ برنامج التكوين بعنوان سنة ّ ،0101
تم إنجاز  02دورة تكوينية انتفع بها  011عونا وتوزعت حسب
الجدول التالي:
تاريخ الدورة
يومي  12و  01جانفي
يومي  10و  10فيفري
يومي  02و 01مارس
يومي  02و 01مارس
يومي  02و 01مارس
يومي  21و 20مارس
بيومي  00و 02أفريل
يومي  02و 01أفريل
يومي  02و 01أفريل
يومي  01و 02سبتمبر
يومي  12و  11أكتوبر
يومي  02و  01ديسمبر
يومي  02و  02جانفي
يومي  01و  01جانفي
يومي  11و 12فيفري
بداية من  12فيفري (كل أربعاء
من الساعة 02و 21إلى 01
و21دق والجمعة من الساعة
 01إلى ) 00
من  01إلى  01جانفي
من  01إلى  02فيفري
من  01إلى  02فيفري
من  02فيفري إلى  10مارس
يومي  02و  01ديسمبر

املحور
اليقظة املعلوماتية
أخطاء التصرف
تقنيات التعامل مع اإلعالم
اآلليات الجديدة في التسويق والدعاية
الحوكمة الرشيدة
الصفقات العمومية
Virtualisation des serveurs
Administration et maintenance des bases de données SQL
Server 2008
Microsoft server 2008
مراقبة التصرف
التخطيط ووضع اإلستراتجيات
اإلسعافات األولية
صيانة املعدات
التكنولوجيات الحديثة
أنجليزية

املشاركون
10
10
2
2
10
11
2

هيكل التكوين

CEFOREC

2
2
2
4
4
8
6
6

CIFOD'COM

10

Maintenance préventive et curative des équipements et
installations des stations de traitement physicochimiques des
)eaux de piscine (filtration et unité de traitement/PH Chlore
Techniques des soudures acier noir, PPR, PVC-cuivre, PEHD
Diagnostique moteur et économie d'énergie dans le
transport
Initiation aux techniques de l'étanchéité des toitures de
différentes natures et nouveautés
إدارة املشاريع
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Senit Technologique

2
2
9
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تاريخ الدورة
يومي  02و 01ماي
يومي  02و  01سبتمبر
يومي  11و 12أكتوبر
يومي  02و  01أكتوبر
يومي  02و 01أكتوبر
أيام  12، 12و  01جانفي 0102

املحور
االستقبال والجودة
الجباية املعمقة
التصرف في امليزانية
التصرف في املخزون واملمتلكات
Leadership et gestion de travail
Justification et analyse des comptes

املشاركون
3
6
6
7
7
2

هيكل التكوين

LTC

التربصات
تابع الطالبان زهور بن جمعة وحامد رفرافي ،طالبان بالسنة الثالثة من اإلجازة التطبيقية في االتصاالت وامللتميديا
باملعهد العالي لفنون مللتميديا ،تربصا بوحدة النفاذ الى املعلومة باملكتبة املعلوماتية طيلة الفترة املتراوحة بين 02
جانفي و 11ماي .0101
ّ
التصرف في املوارد البشرية بتأطير متربصة بمدرسة تكوين
وقامت مصلحة الشؤون املالية واملحاسبة ومصلحة
اإلطارات ،في اختصاص املحاسبة واملالية من  01مارس إلى  00أفريل .0101
كما قام الطالبان سناء القصداوي وعالء الدين الغريس ي ،طالبان باملعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس،
بتربص بمصلحة صيانة املعدات ملدة  01أسبوعا بداية من شهر مارس .0101
اإلحالة على التقاعد
ّ
السن القانونية ّ
كل من السيد سليم الفقيه ،املدير العلمي ،بداية من غرة
أحيل على التقاعد العادي من أجل بلوغ
فيفري  ،0101والسيدة ناجية السهيلي ،عاملة صنف  ،1بداية من غرة أفريل  ،0101والسيد منير السنوس ي،
مساعد تقني ،بداية من غرة جويلية .0101
اإللحاق خارج املؤسسة
تم إلحاق :
 .0السيد مبروك املسعودي ،عون تقني لد معتمدية حفوز من والية القيروان ملدة ثالث سنوات بداية من غرة
أفريل.
 .0السيد غازي بن فرج ،عامل صنف  0لد ديوان الخدمات الجامعية للوسط ملدة ثالث سنوات بداية من غرة
أفريل.
 .2السيدة هد الحبوبي ،عاملة صنف  2لد جامعة منوبة ملدة ثالث سنوات بداية من غرة جوان.
 .1السيدة عائشة وراغ ،متصرف مستشار لد ديوان الحبوب ملدة ثالث سنوات بداية من غرة أوت.
 .1السيد محمد بوقرة ،عامل صنف  1لد جامعة صفاقس ملدة ثالث سنوات بداية من غرة أكتوبر.
 .2السيد حمزة املطيري ،مساعد تقني لد اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية ملدة ثالث سنوات بداية من غرة
نوفمبر.
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تجديد اإللحاق خارج املؤسسة
ام تجديد إلحاق :
 .0السيد رياض التونس ي ،متصرف مستشار لد الوكالة التونسية للتعاون الفني ملدة ثالث سنوات بداية من غرة
سبتمبر.
 .0السيدة فاطمة لسود ،متصرف مستشار لد الوكالة التونسية للتعاون الفني ملدة سنة واحدة بداية من 00
جوان.
 .2السيد مبروك الغندري ،تقني أول لد الوكالة التونسية للتعاون الفني ملدة سنة بداية من  01سبتمبر.
 .1السيد مراد العياري ،تقني أول لد الوكالة التونسية للتعاون الفني ملدة ثالث سنوات بداية من  01جوان.
 .1السيدة هد الخزار ،تقني أول لد الوكالة التونسية للتعاون الفني ملدة سنة بداية من غرة أكتوبر.
 .2السيد أمين عبد اللطيف ،مؤطر علمي رئيس لد الوكالة التونسية للتعاون الفني ملدة سنة بداية من غرة أوت.
 .1السيد بلحسن الشامخي ،مؤطر علمي لد الوكالة التونسية للتعاون الفني ملدة سنة بداية من غرة أوت.
 .2السيد محمد الصريدي ،محلل مركزي لد جامعة سوسة ملدة ثالث سنوات بداية من غرة ماي.
 .2السيدة سهام رمضان ،ملحق إدارة لد املعهد العالي للتجارة واملحاسبة ببنزرت ملدة ثالث سنوات بداية من 01
جويلية.
اإللحاق لدى املؤسسة
ألحق لد املؤسسة :
 .0السيد محمد العنتير ،متصرف مستشار بوزارة التعليم العالي والبحث العالي ملدة خمس سنوات بداية من غرة
أوت.
 .0السيد وليد بن قايد ،متصرف مساعد للتربية باملندوبية الجهوية للتربية بتطاوين ملدة خمس سنوات بداية من 2
أكتوبر.
اإلدماج خارج املؤسسة
تم إدماج األعوان املذكوريم أدناه خارج املؤسسة :
 .0السيد إبراهيم كمالة ،تقني أول لد اإلذاعة التونسية بداية من غرة أكتوبر.
 .0السيدة إيمان رمضاني ،ملحق إدارة لد جامعة جندوبة بداية من غرة جويلية.
 .2السيد عاطف الفريخة ،تقني أول لد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بداية من  1جوان.
 .1السيدة هاجر الوحيش ي ،متصرف مستشار لد شركة النقل باألنابيب بالصحراء بداية من غرة أكتوبر.
املغادرة
استقالت السيدة غزة فضة ،مستكتب إدارة بداية من غرة أكتوبر.
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التدرج العادي
ّ
مقرر ّ
تم خالل سنة  0101إبرام ّ 010
تدرج عادي.
الترقيات املهنية
تجسيما لالتفاق املبرم مع الجانب النقابـي بتاريـخ  11فيفري  0101وملذكرة العمل عدد  0101/12بتاريخ  01فيفري
 0101بخصوص فتح مناظرة داخلية للترقية بعنوان سنة  0102عن طريق امللفات وذلك في حدود  21باملائة من
عدد املؤهلين للترقية بتاريخ  20ديسمبر  0102تم فتح مناظرة داخلية للترقية .وقد أفضت هذه املناظرة إلى النتائج
التالية:
السلـك

اإلطارات

التسيير

التنفيذ

املجمـوع

املرتقون
الرتبة الجديدة والصنف
الرتبة الحالية والصنف
1
مؤطر علمي رئيس صنف أ0
مؤطر علمي أول صنف أ0
صنف 0
 متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف  -متصرف رئيس في الوثائق واألرشيف -أ0
صنف أ0
1
متصرف مستشار صنف أ0
 متصرف صنف أ0 تقني رئيس صنف أ0 تقني أول صنف أ0 01
 تقني أول صنف أ0 تقني صنف أ20
 ملحق إدارة صنف أ2 كاتب تصرف صنف ب0
 مساعد تقني صنف ب عون تقني صنف ج0
 مستكتب إدارة صنف ج عون استقبال صنف د2
 عامل صنف 0 عامل صنف 00
 عامل صنف 2 عامل صنف 00
 عامل صنف 1 عامل صنف 2 عامل صنف 1 0  -عامل صنف 1 عامل صنف 1 0  -عامل صنف 235

املفعول اإلداري واملالي

غرة جانفي 0101

 .3مالحق
ّ
امللف الصحفي
شارك عدد من املمثلين عن مدينة العلوم بتونس في حصص إذاعية وتلفزية لإلعالن عن املعرض الجديد الروبوتات
وفقا ملا يلي:
حوار صحفي مع جريدة 0101-00-2 ،La presse
إذاعة املنستير 00 ،و 0101-00-01
إذاعة تونس الدولية  00-2 ، RTCIو 00-02و0101- 00-01
اإلذاعة الوطنية 00-01 ،و 2و0101-00-00
إذاعة الشباب ،00-00 ،و  0101-00-2في مناسبتين
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إذاعة الكاف0101-00-2 ،
إذاعة قفصة0101-00-1 ،
اإلذاعة الثقافية0101-00-1 ،
إذاعة راديو 0101-00-00 ،IFM

برامج العطلة
من  12إلى  00جانفي  :اذاعة تطاوين ،والشباب ،وتونس الثقافية ،واملنستير ،وتونس الدولية ،وقفصة ،والكاف،
واكسيجان اف ام

موقع إذاعة تونس الثقافية ،وجنهي ،باب نات

املداخالت التلفزية واإلذاعية لتقديم أنشطة املدينة
محاضرة التأتأة عند االطفال 74 ،فيفري
إذاعة املنستير ،سامي عثمان
إذاعة الشباب ،نجو باي
إذاعة قفصة ،والكاف ،واكسيجان اف ام ،حسان طاهري
محاضرة التغيرات املناخية 02 ،مارس
إذاعة ،الشباب نجو باي
اإلذاعة الوطنية ،نجو باي
إذاعة قفصة ،حسان طاهري
-40-

تقرير النشاط السنوي 7102

إذاعة الكاف ،حسان الطاهري
إذاعة تونس الدولية ،نجو باي
برنامج اليوم العاملي للماء 77 ،مارس
إذاعة الشباب ،نجو باي
اإلذاعة الوطنية ،نجو باي
إذاعة قفصة ،حسان طاهري
إذاعة الكاف ،حسان الطاهري
إذاعة تونس الدولية ،نجو باي
الوطنية  ،0نجو باي
 ،TNNرياض العبدلي
محاضرة الترميز7102-14-03 ،
إذاعة الشباب ،و اإلذاعة الوطنية ،وإذاعة املنستير ،درة ماشطة
إذاعة الكاف ،و إذاعة صفاقس ،حسان الطاهري
املداخالت اإلذاعية الخاصة بمعرض الروبوتات
اإلذاعة
صفاقس
الوطنية
صراحة اف ام
الشباب
الكاف
املنستير
تونس الثقافية
تطاوين
قفصة
تونس الدولية
شمس اف ام
كاب اف ام
الشباب
املنستير
تونس الدولية
حنبعل
الوطنية 0
املنستير
اكسيجين اف ام

التاريخ
 0ديسمبر
 0ديسمبر
 2ديسمبر

 1ديسمبر

 1ديسمبر

 2ديسمبر
1ديسمبر
 2ديسمبر
 01ديسمبر
00ديسمبر

التوقيت
02
01.01
01-2
2.01
2.21
2.11
2.11
2.21
2.21
2.11
01.11
2.01
01.21
2.11
01.11
01.11
01.11
01.11
2.11
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اسم املتدخل

مالحظات
عبر الهاتف

نجو باي

االستوديو

درة ماشطة
نجو باي
درة ماشطة
نجو باي
درة ماشطة
نجو باي
نجو باي
درة ماشطة
نجو باي
أحالم بن مالك
نجو باي

عبر الهاتف

االستوديو
عبر الهاتف

االستوديو

تقرير النشاط السنوي 7102
الوطنية
كاب اف ام
جوهرة اف ام
تونس الثقافية

00.11
01.11
01.21
00.11

 00ديسمبر
 02ديسمبر
 02ديسمبر
 01ديسمبر

جائزة اوريكا7102-07-03 ،

Webmanagercenter-L’économiste maghrébin-Tekiano

اليوم العاملي لألرض ويوم التنوع البيولوجي

Tekiano-La presse

املقهى العلمي7102-5-03 ،

Tekiano
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محاضرة األمن الغذائي7102-5-03 ،

La presse

يوم الكويكبات7102-3-31 ،

Tekiano- Webmanagercenter

يوم الشمس7102-3-06 ،

La presse

املدارس الصيفية ،من  04إلى 7102-3-02

الزيتونة تي في
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ليلة النجوم7102-2-73 ،
اذاعة شمس اف امن والشباب ،وتونس الثقافية ،واملنستير ،وتونس الدولية ،وقفصة ،والوطنية ،وصفاقس ،و قناة
نسمة ،و الوطنية 0

الجمهورية  -هنا تونس -الشروق Tunisie Telegraph -

معرض الروبوتات
 ،Ifmالشباب ،تونس الثقافية ،املنستير ،تونس الدولية ،قفصة ،الكاف ،اكسيجان اف ام ،قناة نسمة ،الوطنية ،0
قناة الجزيرة مباشر

الجمهورية -الصريح
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Africanmanager -Jawhra fm -Kapitalis

سهرة فلكية7102-00- 75،

Tekiano

برنامج عطلة ديسمبر 7102

الفجر  -إذاعة تطاوين  -املصدر

الصباح األسبوعي Tekiano -
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Tuniscope-tuitec-Africanmanager

ّ
التصرف في خدمات قاعة املؤتمرات خالل سنة 7102
ّ
التاريخ
10/12
10/11
10/11
10/02-12
10/01-12
10/00
10/00
10/02 - 00
10/02-00
10/02
10/02
10/02-01
10/01
10/02
10/02-02
10/02
10/00-01
10/00
10/01-01
10/01
10/01
10/02
10/02
10/02
10/10-10

الجهة املنظمة

النشاط

LABO ERMA
WorkGroup Technologies
Centre de formation We&Co
Ecole numérique Educ4all
مدينة العلوم بتونس
SOS Villages d’Enfants

يوم تكويني
يوم تكويني
يوم تكويني
دورة تكوينية
دورة تكوينية
Forum pour l’employabilité des jeunes
» « SOS JOBS
محاضرة
يوم تكويني
دورة تكوينية
محاضرة
فيلم
دورة تكوينية
ورشة عمل
محاضرة
دورة تكوينية
عرض فيلم
تظاهرة شبابية في الرياضيات اإللكترونية
يوم تكويني
دورة تكوينية
حفل مبلغ السنة
محاضرة
Lancement des activités de bureau de
l’aesit vision 2017
جلسة عامة انتخابية
يوم تكويني
دورة تكوينية

مدينة العلوم بتونس
ASTEE Tunisie
ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس
املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق الجافة
مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس
دار االشباب خزندار
WorkGroup Technologies
مدينة العلوم بتونس
منظمة أنا يقظ
Club Discovery HEC
Association des Etudiants et Stagiaires
Ivoiriens en Tunisie
جمعية متقاعدي الديوانة بتونس
WorkGroup Technologies
مدينة العلوم بتونس
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عدد الحضور
40
20
30
60
40
150
11
21
011
011
21
11
21
01
21
111
01
01
011
01
11
11
01
01
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10/10
10/10
10/12
10/12
10/12
12/11
10/11
10/11
10/12
10/01/12
10/00-01
10/01
10/01

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
EDUC4ALL
WorkGroup Technologies
Smarter Center for Training and Consulting
Bill Menzeh 6
مدينة العلوم بتونس
ASTEE Tunisie
األكاديمية التونسية للطب والطب البديل
مدينة العلوم بتونس
أكاديمية الحوار الوطني

10/00
10/00
10/01-02
10/01
10/01
10/01
10/02-02
10/02
10/02
20/01
10/02-01
10/00

Association Tunisienne des Rhumatismales
WorkGroup Technologies
EMRHOD Consulting
مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
األكاديمة التونسية للطب والطب البديل
WorkGroup Technologies
الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة
مدينة العلوم
EMRHOD Consulting
Agence japonaise de coopération
internationale JICA
مدينة العلوم بتونس
الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة املالية
مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم
IEEE ENSIT
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

10/01
10/01
12/10-10/01

مركز الذكاء للتدريب واالستشارات
WrokGroup Technologies
TOP FORMATION

10/00
10/02
10/01
24/02
10/01
10/02-01
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ندوة للتعريف بمنظومة مراكز املهن وإشهاد
الكفاءات
دورة تكوينية
دورة تكوينية
محاضرة
دورة تكوينية
يوم تكويني
يوم تكويني
Evénement : So you think you can eat
دورة تكوينية
دورة تكوينية
دورة تكوينية
دورة تكوينية
ندوة علمية حول دور اإلعالم في االرتقاء بالواقع
التونس ي
ندوة
يوم تكويني
دورة تكوينية
دورة تكوينية
دورة تكوينية
محاضرة
دورة تكوينية
يوم تكويني
ندوة
محاضرة
دورة تكوينية
محاضرة
دورة تكوينية
يوم دراس ي
دورة تكوينية
محاضرة
Bringing Future to Light
ملتقى دراس ي وتكويني في إطار حفظ الصحة
باملطاعم الجامعية
يوم تكويني
يوم تكويني
دورة تكوينية

211
01
01
21
01
01
21
011
01
11
21
01
11
11
01
11
01
01
21
11
01
21
40
21
011
01
21
01
60
011
001
11
01
21

تقرير النشاط السنوي 7102
10/02-01
12/10
12/10
12/12
12/12
12/12
12/11
12/11
12/12-11
12/00-12
12/01
12/00
12/01
12/01

Leadership Academy
ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس
وزارة الفالحة
مدينة العلوم بتونس
ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس
Leadership Academy
مدينة العلوم بتونس
WorkGroup Technologies
الجامعة التونسية لرياضيات الفروسية
األكاديمية التونسية للطب والطب البديل
Dr Sabri Zoghlami
WorkGroup Technologies
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
DAAD

12/01-02
12/01
12/02
12/02
12/00

مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
WorkGroup Technologies
Association REACT
Association Tunisienne d’insertion
professionnelle des jeunes

12/00
11/10-12/01
12/01
12/20-21
11/10
11/10
11/11
11/11
11/12
11/01
11/00-01
11/02-00-00
11/01-01-02
11/01-02
11/01
11/02-01
11/00

Living Planet Tunisia
األكاديمة التونسية للطب والطب البديل
WorkGroup Technologies
مدينة العلوم بتونس
WorkGroup Technologies
Bepro Training Center
Erasmus+
INGREF
WorkGroup Technologies
Yume Day
Association TEARN
مدينة العلوم بتونس
ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس
املعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس
WorkGroup Technologies
Club ELEC
Société Canadiènne les Solutions de Ventre
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دورة تكوينية
عرض فيلم
جلسة عمل
محاضرة
عرض فيلم
يوم تكويني
سهرة فلكية
يوم تكويني
دورة تكوينية
يوم تكويني
Conférence : Hypnose et PNL
يوم تكويني
جلسة عمل
Evénement : « Etude et recherche en
» Allemagne
دورة تكوينية
محاضرة
يوم تكويني
محاضرة
Evénement sur un programme d’appui à
entrepreneuriat et à la création
d’entreprises
ندوة صحفية
دورة تكوينية
يوم تكويني
دورة تكوينية
يوم تكويني
يوم تكويني
اجتماع تنسيقي
اجتماع
يوم تكويني
Yume Day
محاضرة
Tucs Tunisian Competition in Scratch
دورة تكوينية
أيام التكنولوجيات الطبية
يوم تكويني
Manifestation :INNOROPOTS 17
Lancement du projet Tuniso-Canadien

11
11
011
11
11
01
111
01
21
21
211
01
11
011
01
21
01
11
21

11
021
01
01
25
30
40
40
25
300
100
150
60
220
25
300
100

تقرير النشاط السنوي 7102

11/00
11/02-01-02
11/01-02
11/02
11/01
11/02
11/02
11/10
11/11
11/12
11/12
11/12
من 11/12
إلى 11/00
11/12
11/00
11/00
11/02
11/02
11/02
11/02
11/02-01-02
11/02-01
11/02-01
11/02
11/02
11/01-02
11/01
11/01
11/01
11/01
11/01
11/01
12/12

WSale
WorkGroup Technologies
مدينة العلوم بتونس
جمعية "بادر"
مدينة العلوم بتونس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
WorkGroup Technologies
Mouvement Tech Innovation Community
DAAD
مدينة العلوم بتونس
Mouvement Tech Innovation Community
WorkGroup Technologies
أكاديمية الحوار الوطني
كلية العلوم بتونس

l’académie du Talent XFactpry
يوم تكويني
دورة تكوينية في علم الفلك
دورة تكوينية
ندوة صحفية
ندوة
يوم تكويني
Compétition en développement mobile
محاضرة
محاضرة
Compétition en développement mobile
يوم تكويني
ندوة علمية :مقاومة الفساد في تونس مسؤولية
من ؟
ندوة علمية

China Campus 2017
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
حفل تكريم األستاذ الطاهر القاللي
مدينة العلوم بتونس
محاضرة
مدينة العلوم بتونس
 WorkGroup Technologiesيوم تكويني
Conférence BIL
)Avicenne Private Business School (APBS
جمعية قدماء الوكالة العقارية للسكنى للتنمية االجتماع العام السنوي اإلعالمي للجمعية
والتطوير العمراني
Brainstorming
Hend Fekih
دورة تكوينية
مدينة العلوم بتونس
 UGPOدورة تكوينية
)ONUDI (APIA
مدينة العلوم بتونس
2S Consulting
Minerva Training
TAASTI
جمعية مرض ى السرطان
الجمعية التونسية للتنمية البشرية والتدريب
روضة األطفال كيدس هاوس النصر 0
BIL Ariana
WorkGroup Technologies
WorkGroup Technologies
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ندوة
محاضرة
يوم تكويني
Evénement sur les langues du continent
Africain
محاضرة
محاضرة
يوم تكويني
دورة تكوينية
BIL Ariana
يوم تكويني
يوم تكويني

25
60
30
60
25
60
300
150
200
25
80
120
500
120
60
25
130
50
40
20
40
200
60
30
400
50
100
20
50
150
25
25
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12/11-12
12-01
12/02
11/00
11/02
11/01
11/02
11/01
11/00
11/00
11/02
11/02
11/01
12/11
من 12/00
إلى 12/01
12/01
من 12/11
إلى 12/12
12/11
12/00
12/00
12/01-02
12/01
12/02
من 12/02
إلى 12/01
12/00
من 12/01
إلى 12/01
من 12/01
إلى 12/02
12/01
12/02-02
12/02
12/02
12/02
12/21

أكاديمية الشابي للتكوين
WorkGroup Technologies
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مركز الدراسات حول اإلسالم والديمقراطية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
البنك الدولي للمعلومات واملوارد البشرية
ATMMA
جمعية الفيزياء
األكاديمية الدولية للطب البديل
La firme d’immigration “bienvenu Canada”Tunisie
APIA
الكشافة التونسية – جهة أريانة – فوج أريانة
مدينة العلوم بتونس
Club Microsoft lycée pilote de l’Ariana
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دورة تكوينية
يوم تكويني
ندوة حول التوجيه الجامعي
ندوة
أيام التوجيه الجامعي
ندوة حول التشغيل واالستثمار لفائدة الشباب
دورة تكوينية
ملتقى
دورة تكوينية
محاضرة :الهجرة إلى كندا

60
25
100
011
2111
011
21
21
11
21

ندوة صحفية
تظاهرة GEEK LANED :
سهرة فلكية
تظاهرةAlgo-rythme :
ورشة عمل

011
011
1111
60
60

افتتاح
األكاديمية الدولية للقانون الدستوري
 Leader Academyدورة تكوينية

100
75

حفل عيد العلم
ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس
 APIAمحاضرة
 Pro Plus Consultingيوم تكويني
تربص
الجامعة التونسية لرياضة الفروسية
 Expertise Franceورشة تكوين
 Association tunisienne des randonneursيوم مفتوح
دورة تكوينية
مركز التكوين التكنولوجي تونس )(CFT

170
200
20
40
20
100
60

مدينة العلوم بتونس
مركز التكوين التكنولوجي تونس )(CFT

محاضرة
دورة تكوينية

200
60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أيام تقييمية

45

محاضرة
دورة تكوينية
دورة تكوينية
يوم تكويني
محاضرةLa nouvelle certification de PMI :
يوم تكويني

80
20
30
20
50
25

AFD-Agence de Tunis
مدينة العلوم بتونس
وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
BJKA Consulting
PMI Tunisia Chapter
WorkGroup Technologies
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من 12/21
إلى 01/01
من 01/10
إلى 01/11
من 01/10
إلى 01/11
01/12-11
01/12-11
01/11
01/11
01/11
من 01/12
إلى 01/00
01/02-00
من 01/00
إلى 01/01
01/02
01/01
01/01-01
01/01
من 01/02
إلى 01/02
من 01/02
إلى 01/01
01/01-02
01/01
01/01
01/00-00
01/00
01/02
01/02-01
01/01-02
01/01
01/02
01/21
00/11
من 01/21
إلى 00/11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جلسات تقييمية

100

مركز التكوين التكنولوجي تونس )(CFT

دورة تكوينية

60

دورة تكوينية

60

Leader Academy
Société
Tunisienne
Internationale
)d’exposition (Stiexpo
WorkGroup Technologies
مركز التكوين التكنولوجي تونس )(CFT

دورة تكوينية
دورة تكوينية
دورة تكوينية :تطوير وقياس الوقت
تقديم برنامج »  « Stiexpoلسنة 0102

20
40
30
60

يوم تكويني
دورة تكوينية

25
60

مدينة العلوم بتونس
األكاديمية التونسية للطب والطب البديل

دورة تكوينية
دورة تكوينية

20
60

مدينة العلوم بتونس

محاضرة
يوم تكويني
دورة تكوينية
دورة في الشطرنج
تظاهرة علمية

25
50
50
400

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دورة تكوينية

100

مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
كلية العلوم القانونية والسياسية
أيوب قالل
WorkGroup Technologies
Erasmus
املعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية
مدينة العلوم بتونس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
WorkGroup Technologies
Leader Academy

دورة تكوينية
محاضرة
اجتماع
دورة تكوينية
يوم تكويني
جلسة عمل
ندوة علمية
دورة تكوينية
جلسة عمل
يوم تكويني
دورة تكوينية

20
70
70
50
25
70
100
20
70
25
100

WorkGroup Technologies

دورة تكوينية

25

BJKA Consulting
مدينة العلوم بتونس
أيوب قالل

WorkGroup Technologies
أيوب قالل
OOREDOO Club 22
IRD
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من 01/20
إلى 00/10
00/10
00/12-10
00/11
من 00/11
إلى 00/12
00/12-12
من 00/12
إلى 00/01
00/12
00/01-12
من 00/01
إلى 00/01
من 00/01
إلى 00/00
00/01
00/00
00/00
00/02
00/01
من 00/01
إلى 00/01
00/02
00/00-00
00/00
00/01
00/01
00/01
00/01
00/01
من 00/02
إلى00/21
00/10
من 00/12
إلى 00/01
00/00
00/02
00/01

وزارة التربية

ملتقى وورشات عمل

200

الجمعية التونسية للسالمة واالنقاذ باملطارات
مدينة العلوم
Bil Khaznadar
وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

منتد متوسطي
دورة تكوينية
االحتفال بعيد الشجرة

150
20
200
300

وزارة الشؤون االجتماعية – برنامج تعليم الكبار
مدينة العلوم بتونس

دورة تكوينية
دورة تكوينية

60
30

مركز العالج بالنظم الحديثة
مدينة العلوم بتونس
مدينة افريقيا التكنولوجية

ندوة علمية
دورة تكوينية
ورشة عمل

50
30
50

األكاديمية التونسية للطب والطب البديل

دورة تكوينية

60

BIL

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
WorkGroup Technologies
جمعية مرض ى السرطان
مدينة العلوم بتونس
LineData Services Tunisie
مدينة العلوم بتونس

دورة تكوينية
دورة تكوينية

WorkGroup Technologies
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مركز تكوين (وسام حكيري)
الجامعة التونسية للكرة الطائرة
أكاديمية النجاح
WorkGroup Technologies
مدينة العلوم بتونس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
APIA

يوم تكويني
ورشة عمل
يوم تكويني
ملتقى الحكام للكرة الطائرة
يوم تكويني
يوم تكويني
سهرة فلكية
ملتقى
مشروع PAMPAT

25
60
20
60
30
25
250
80
400

منتد املجتمع املدني
مشروع PAMPAT

400
600

ملتقى
تظاهرة لفائدة وزارة الفالحة
الندوة الوطنية ملركز التوثيق الوطني

50
150
60

PNUD
APIA
INGREF
Umbrella Services
مركز التوثيق الوطني
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Campus Italien
دورة تكوينية
ندوة
Prix Eureka

800
25
200
100
40
60
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00/01
00/01
00/02
من 00/02
إلى 00/00
00/02
00/02
من 00/02
إلى 00/01
00/02
من 00/01
إلى 00/00
00/01
00/00
00/02
00/02
00/01-02
00/02
من 00/01
إلى 00/02
00/01
00/01
00/01
00/01
من 00/02
إلى 00/21

STEG International Services
مدينة العلوم بتونس
مستشفى منجي سليم
WorkGroup Technologies

ورشة عمل
محاضرة
يوم علمي
دورة تكوينية

50
70
40
100

الجمعية التونسية للتربية والثقافة
WorkGroup Technologies
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ندوة :حيوية العربية في مختلف املجاالت
يوم تكويني
ورشة عمل

100
25
60

Association Tunisinne de l’Internet ISOC
ودادية األطباء متفقدي الشغل

تظاهرة حولSécurité informatique :
حلقة تكوينية :التأهل املنهي لرجال البحر

150
60

مدينة العلوم بتونس
مدينة العلوم بتونس
Association Coopération Active pour le
Progrès
Observatoire Science Technologie UNICITE

عرض فيلم
محاضرة
محاضرةStigma Free :

200
250
80

Meeting à l’occasion de la sortie mondiale
)du film STAR WARS VIII (13/12/2017
دورة تكوينية
سهرة فلكية
دورة تكوينية

100

Retraining
مدينة العلوم بتونس
WorkGroup Technologies
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Association tunisienne des ingénieurs et
architectes paysagiste
مدينة العلوم بتونس
مركز تكوين (وسام حكيري)
دار الشباب خزندار

حفل يوم العلم
Cérémonie du 20ème anniversaire du
diplôme d’ingénieur paysagiste
عرض فيلم
دورة تكوينية
تظاهرة شبابية في الرياضيات االلكترونية

املجموع

20
2500
25
100
100
200
50
600
31314

إقامة أبي فهر
املؤسسـة أو املقيــم
ّ
كلية العلوم بتونس (حليمة قمراني)
Medipharm Tunisie
ّ
جمعية أحباء الطيور
ّ
الزراعية بتونس
املعهد الوطني للبحوث
أمال شطورو
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تاريـخ الدخــول
03/01/2017
05/01/2017
06/01/2017
07/01/2017
08/01/2017
10/01/2017

تاريـخ الخــروج
05/01/2017
06/01/2017
08/01/2017
08/01/2017
11/01/2017
11/01/2017

املقيميــن
1
1
2
4
1
1

الليالي
2
1
4
4
3
1

تقرير النشاط السنوي 7102
املؤسسـة أو املقيــم
ّ
التكنولوجية بسليانة
املعهد العالي للدراسات
املعهد التكنولوجي للصحة بسوسة (سرور قنطاوي)
مركز البحث في الرقميات بصفاقس (صابر الالفي)
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس (عائشة بوخريص)
مركز البحث في امليكرونيك والنانو تكنولوجيا بسوسة (مصطفى الزين)
قصر العلوم باملنستير (حسام العجمي)
محمد الخامس سعد
ّ
ّ
كلية اآلداب والعلوم االنسانية بسوسة (محسن التليلي)
ّ
جمعية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد
ّ
التونسية للتايكواندو
الجامعة
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس (محمد شامخة)
ّ
التونسية للكراتي
الجامعة
VUTELSI Sarl
ّ
الجامعية للشمال (سلسم الحجري)
ديوان الخدمات
ّ
جمعية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد
ّ
الجامعية للوسط
ديوان الخدمات
ّ
الجامعة التونسية للجمباز
Medipharm Tunisie
ّ
االجتماعية
وزارة الشؤون
فيصل امليساوي
ّ
كلية العلوم بقابس (علي بن عمر)
ّ
كلية العلوم بصفاقس (محمد علي الحمامي)
محمد مصمودي
خليفة املبروك
ّ
التكنولوجية بقبلي
املعهد العالي للدراسات
جامعة قابس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
عائدة الزاوي
ّ
مركز التكوين ليدر أكاديمي (هنية اللطيفي)
سوسن قالل
املعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران
Medipharm Tunisie
مركز التنمية والتدريب رؤ
ّ
املعهد العالي للدراسات القانونية بقابس
ّ
الجامعية للجنوب
ديوان الخدمات
مركز التنمية والتدريب رؤ
ّ
مركز التكوين ليدر أكاديمي (هنية اللطيفي)
زياد عبد الرزاق
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تاريـخ الدخــول
10/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
11/01/2017
11/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
17/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
23/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
26/01/2017
27/01/2017
30/01/2017
30/01/2017
01/02/2017
01/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
13/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
27/02/2017

تاريـخ الخــروج
11/01/2017
11/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
13/01/2017
19/01/2017
18/01/2017
19/01/2017
21/01/2017
27/01/2017
05/02/2017
26/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
27/01/2017
29/01/2017
31/01/2017
03/02/2017
05/02/2017
05/02/2017
04/02/2017
04/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
01/03/2017
17/02/2017
18/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
24/02/2017
25/02/2017
26/02/2017
01/03/2017
05/03/2017
05/03/2017

املقيميــن
2
2
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
2
1
3
3
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
3
1
2

الليالي
2
2
1
2
2
1
6
3
3
4
2
7
26
2
3
6
1
6
2
4
4
4
2
1
2
2
16
2
2
2
2
1
3
2
6
5
6
12
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تاريـخ الدخــول
28/02/2017
28/02/2017
01/03/2017
04/03/2017
05/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
14/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
18/03/2017
20/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
25/03/2017
25/03/2017
25/03/2017
25/03/2017
25/03/2017
26/03/2017
28/03/2017
01/04/2017
01/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
17/04/2017

املؤسسـة أو املقيــم
أشرف السالمي
جامعة صفاقس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
عائدة الزاوي
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس
ّ
التكنولوجية بقبلي
املعهد العالي للدراسات
معهد األراض ي القاحلة
جامعة القيروان
ّ
القانونية بقابس (نوري بوركبة)
املعهد العالي للدراسات
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
ّ
التكنولوجية بجربة
املعهد العالي للدراسات
ّ
التكنولوجية بقابس
املعهد العالي للدراسات
ّ
كلية العلوم بتونس
محمد وأسماء الشطي
ّ
جامعة األغواط بالجزائر (أحمد بن شتوح)
ّ
كلية العلوم بقابس (فتحي مقيص)
ّ
ّ
التونسية للتنمية البشرّية بقفصة
الجمعية
مخبر البحث بجامعة الجزائر (سهيلة بوناب)
ّ
الفالحية بشط مريم
املعهد العالي للعلوم
ّ
كلية العلوم بقفصة
جامعة املنستير (نبيل بوزغندة)
ّ
الوطنية لاللكترونيك واالتصاالت بصفاقس (طارق عباس)
املدرسة
ّ
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس (سنية الزواري)
ّ
الهندسية بصفاقس (عاطف املصمودي)
املعهد التحضيري للدراسات
ّ
الوطنية لاللكترونيك واالتصاالت بصفاقس
املدرسة
ّ
سعدية عبد امللك
ّ
العلمية والتقنية ()Grégory VIAL
املعهد التحضيري للدراسات
مركز ألعاب القو بقفصة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
جامعة تليجان بالجزائر (مهدي بن عبد هللا)
ّ
ّ
ّ
الوطنية للمهندسين بقابس (نور الدين حجاجي)
املدرسة
ّ
ّ
الجمعية التونسية لعلوم اللفلك()Federico FURLAS
ّ
الوطنية للمهندسين بصفاقس
املدرسة
ّ
ّ
ّ
كلية العبوم االنسانية واالجتماعية بتونس ()Elimie GARCIA
إيمان الصالحي
ّ
جمعية TEARN
ّ
كلية العلوم بتونس (صبرين بن لطيف)
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تاريـخ الخــروج
01/03/2017
01/03/2017
01/04/2017
05/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
10/03/2017
15/03/2017
17/03/2017
17/03/2017
19/03/2017
26/03/2017
24/03/2017
31/03/2017
23/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
24/03/2017
02/04/2017
26/03/2017
26/03/2017
26/03/2017
26/03/2017
26/03/2017
28/03/2017
31/03/2017
29/03/2017
30/04/2017
15/04/2017
06/04/2017
19/04/2017
07/04/2017
21/04/2017
07/04/2017
11/04/2017
14/04/2017
18/04/2017

املقيميــن
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
10
1
1

الليالي
1
1
31
1
2
1
2
4
1
1
1
1
6
5
10
1
10
5
4
10
2
1
1
1
1
3
5
3
31
14
3
15
2
32
1
10
4
1

تقرير النشاط السنوي 7102
املؤسسـة أو املقيــم

ّ
كلية العلوم بقابس
جامعة باستور (زكرّيا باألصفر)

وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة التر ّ
ابية
جامعة صفاقس
ّ
املركز الجامعي للفنون الدر ّ
الثقافية
امية واالنشطة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
وزارة التجهيز واالسكان والتهيئة التر ّ
ابية
مؤسسة ليدر أكاديمي
ّ
ودادية اطباء متفقدي الشغل
ّ
الجهوية للتجهيز (دليلة لزرق واألسعد مساعدي)
االدارة
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
ّ
ّ
الجهوية للتربية (شيراز شعبان ونزيهة سالمي)
املندوبية
ّ
كلية العلوم بتونس (باملسناوي أكزوز)
ّ
كلية العلوم بتونس (عبد القادر دحيس ي)
SMT Order and Banach Spaces
ّ
التكنولوجية بصفاقس
املعهد العالي للدراسات
ّ
التونسية للكاراتي
الجامعة
ّ
التكنولوجية بقبلي
املعهد العالي للدراسات
جامعة سوسة
ّ
الجهوية للتجهيز بسوسة (رفيقة بالقاسم)
االدارة
خالد فايدي
ّ
التكنولوجية بقبلي
املعهد العالي للدراسات
املعهد العالي للتربية والتكوين املستمر
جامعهة وهران بالجزائر
ّ
ّ
ّ
والتصرف بصفاقس (فائقة الشرفي)
االقتصادية
كلية العلوم
ّ
زكريا مقدم
ّ
التونسية للكاراتي
الجامعة
مركز البحث في الرقميات بصفاقس
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ّ
الجامعية للجنوب
ديوان الخدمات
ابراهيم مركيش
إذاعة أوليس أف ام
جامعة قابس
مركز البحث في الرقميات بصفاقس
ّ
ّ
ّ
التطبيقية واالعالمية بباجة (أحمد عبودي)
املعهد العالي للغات
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تاريـخ الدخــول
19/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
26/04/2017
25/04/2017
27/04/2017
01/05/2017
02/05/2017
04/05/2017
05/05/2017
03/05/2017
08/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
08/05/2017
02/05/2017
08/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
14/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
19/05/2017
21/05/2017
22/05/2017
22/05/2017

تاريـخ الخــروج
20/04/2017
27/04/2017
25/04/2017
27/04/2017
26/04/2017
01/05/2017
26/05/2017
03/05/2017
08/05/2017
07/05/2017
04/05/2017
11/05/2017
09/05/2017
11/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
13/05/2017
09/05/2017
06/05/2017
13/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
18/05/2017
19/05/2017
20/05/2017
20/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
20/05/2017
27/05/2017
23/05/2017
23/05/2017

املقيميــن
2
3
8
8
1
32
1
10
2
1
9
2
1
2
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
1
8
2
1
1
2
1
3
3
1
3
2
2
1

الليالي
2
9
8
8
1
128
25
10
8
2
9
6
2
8
5
5
10
3
8
10
3
2
2
1
3
16
6
4
5
10
1
3
3
1
3
12
2
1

تقرير النشاط السنوي 7102
املؤسسـة أو املقيــم
ّ
ّ
ّ
والتصرف بصفاقس (فائقة الشرفي)
االقتصادية
كلية العلوم
ّ
التكنولوجية بصفاقس
املعهد العالي للدراسات
مركز االفق الجديد لتعليم اللغة االنقليزّية
ّ
كلية العلوم ببنزرت
مريم بن جمعة
مروان تكوري
مؤسسة ليدر أكاديمي
ّ
الوطنية للمهندسين بقابس (نور الدين الحجاجي)
املدرسة
ّ
ّ
ّ
والتصرف بصفاقس (فائقة الشرفي)
اإلقتصادية
كلية العلوم
مؤسسة البحث والتعليم العالي للفالحة
ّ
الجامعية للجنوب
ديوان الخدمات
ّ
ّ
املتوسطية للبحوث في علوم الرياضيات
الجمعية
آزر عبيد
ّ
ّ
األكاديمية التونسية للطب والطب البديل
عمار الثليجي باألغواط الجزائر (أحمد بن ّ
جامعة ّ
شتح)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مشروع )ETC
جامعة ّ
عمار الثليجي باألغواط الجزائر
جمعية ّ
ّ
أحباء البلفيدير
ّ
كلية العلوم بتونس (منيب الفقيه)
جامعة ّ
عمار الثليجي باألغواط الجزائر
ّ
التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة
املعهد العالي للعلوم
جمال سعودي
Natech Training
صبرين بن لطيف
املعهد العالي الدولي بتونس
املدرسة العليا للفالحة بمقرين (نسرين القادري)
ّ
التكنولوجية بتوزر
املعهد العالي للدراسات
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
ّ
ّ
باملهدية
التكنولوجية
املعهد العالي للدراسات
رمزي شرشر
املعهد العالي الدولي بتونس

ّ
التكوينية ليدر أكاديمي
املؤسسة
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تاريـخ الدخــول
22/05/2017
23/05/2017
31/05/2017
28/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
09/07/2017
10/07/2017
11/07/2017
13/07/2017
15/07/2017
16/07/2017
16/07/2017
24/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
31/07/2017
31/07/2017
01/08/2017
31/07/2017
01/08/2017
01/08/2017
04/08/2017
11/08/2017
10/08/2017
15/08/2017
20/08/2017
27/08/2017
28/08/2017
28/08/2017
30/08/2017
31/08/2017
04/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
05/09/2017
05/09/2017

تاريـخ الخــروج
26/05/2017
24/05/2017
05/06/2017
05/07/2017
02/07/2017
02/07/2017
03/07/2017
10/07/2017
12/07/2017
14/07/2017
15/07/2017
25/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
30/07/2017
28/07/2017
01/08/2017
01/08/2017
02/08/2017
02/08/2017
04/08/2017
05/08/2017
05/08/2017
06/08/2017
13/08/2017
12/08/2017
31/08/2017
25/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
31/08/2017
20/09/2017
08/09/2017
10/09/2017
11/09/2017
10/09/2017
11/09/2017

املقيميــن
1
2
4
2
1
1
2
1
1
6
4
1
2
1
1
2
2
10
4
4
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
4
2
1
2

الليالي
4
2
20
14
2
1
6
1
2
18
8
10
4
3
6
2
10
10
8
4
4
8
8
4
4
4
16
5
2
2
2
1
20
8
24
14
5
12
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تاريـخ الدخــول
07/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
10/09/2017
11/09/2017
14/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
17/09/2017
18/09/2017
18/09/2017
23/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
03/10/2017
02/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
08/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
15/10/2017
11/10/2017
15/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
19/10/2017

املؤسسـة أو املقيــم

ّ
االجتماعية
وزارة الشؤون
ّ
ّ
ّ
والتصرف بصفاقس (فائقة الشرفي)
كلية العلوم اإلقتصادية
رمزي شرشر
ّ
املؤسسة التكوينية ليدر أكاديمي
ّ
كلية الحقوق بصفاقس ( محمد محفوظ)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
ّ
الريفية واملياه والغابات
املعهد الوطني للبحوث في الهندسة
آزر عبيد
ّ
التكنولوجية بقبلي
املعهد العالي للدراسات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
ّ
التكنولوجية بصفاقس
املعهد العالي للدراسات
علي التعبوري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مشروع )ETC
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
املدرسة الوطنية للمهندسين
ّ
الوطنية للمهندسين بتونس ( Florian KIEFERو)Bernard
املدرسة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي
ّ
التكوينية ليدر أكاديمي
املؤسسة
رمزي شرشر
ّ
املدرسة الوطنية للمهندسين بقابس (نور الدين الحجاجي)
مركز البيوبتكنولوجيا بصفاقس
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
علي التعبوري (مركز التكوين )Natech Training
مؤسسة Tunisie Séminaires et Congrés
ّ
كلية العلوم بتونس (حليمة قرماني)
رامي بن ّ
عطية
ّ
ّ
ّ
والتصرف بصفاقس (فائقة الشرفي)
اإلقتصادية
كلية العلوم
وجيه الحاج يوسف
ّ
ّ
ّ
التونسية للطب والطب البديل (زكرية بن مرداس)
األكاديمية
مركز البحث في الرقميات بصفاقس
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
ّ
ّ
ّ
اإلقتصادية والتصرف بصفاقس (فائقة الشرفي)
كلية العلوم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رمزي شرشر
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تاريـخ الخــروج
08/09/2017
12/09/2017
08/09/2017
11/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
29/09/2017
17/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
24/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
29/09/2017
30/09/2017
30/09/2017
02/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
07/10/2017
07/10/2017
07/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
12/10/2017
15/10/2017
16/10/2017
12/10/2017
14/10/2017
16/10/2017
14/10/2017
16/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
21/10/2017
20/10/2017

املقيميــن
10
1
1
3
1
1
1
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1

الليالي
10
6
1
3
4
1
13
3
6
1
2
1
2
1
2
2
2
8
1
2
2
4
1
1
2
2
3
5
6
1
3
1
3
1
2
3
35
1

تقرير النشاط السنوي 7102
املؤسسـة أو املقيــم
ّ
ّ
كلية الحقوق بصفاقس (إبتسام البكوش)
علي التعبوري (مركز التكوين )Natech Training
ّ
التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة
املعهد العالي للعلوم
ّ
كلية العلوم بتونس ()Sergey SITNIK
جامعة قفصة
املعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس (زياد ّزراي ،علي بوقطف ومحمد
ماكني)
ّ
املعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس (ياسين شطورو)
ّ
تفق ّ
دية طب الشغل والسالمة ّ
املهنية بقابس
هاجر محمود وعاتف ّلبادي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ّ
التونسية للدراجات
الجامعة
مؤسسة ليدر أكاديمي
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
UNICEF
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
مؤسسة ليدرأكاديمي
مركز البحث في الرقميات بصفاقس
املعهد الوطني للبحوث الزراعيذة بتونس (محمد الهادي معتوقي)
مؤسسة ليدر أكاديمي
مريم جمعة
مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرّية
رفيقة بلقاسم
شيراز شعبان ونزيهة السالمي
رمزي شرشر
ربيع عثيمي
علي التعبوري (مركز التكوين )Natech Training
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف
مونى الصغير وواصية لنغر
ّ
التكنولوجية بالسودان
مدينة إفريقيا
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تاريـخ الدخــول
19/10/2017
19/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
23/10/2017

تاريـخ الخــروج
20/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
02/11/2017
24/10/2017

املقيميــن
1
1
1
1
1

الليالي
1
3
1
11
1

23/10/2017

24/10/2017

3

3

23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
29/10/2017
30/10/2017
30/10/2017
30/10/2017
01/11/2017
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
04/11/2017
05/11/2017
05/11/2017
05/11/2017
05/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
07/11/2017
09/11/2017
09/11/2017

25/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
29/10/2017
29/10/2017
29/10/2017
01/11/2017
01/11/2017
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
03/11/2017
09/11/2017
05/11/2017
05/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
10/11/2017
10/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
08/11/2017
10/11/2017
08/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
16/11/2017

1
1
8
2
1
3
8
11
5
6
1
1
1
9
1
1
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
1

2
2
8
2
2
9
24
22
15
12
2
3
2
27
1
6
4
1
4
3
5
10
2
3
4
2
8
2
10
24
7
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املؤسسـة أو املقيــم

محكمة اإلستاناف بقابس (عبد الرحمان شكيوة)
املدرسة العليا للفالحة بالكاف (رحاب العبيدي)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
رمزي شرشر
املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة باملنستير (فتحي بسباس)
جامعة قابس
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر
املعهد الوطني للبحوث الزراعيذة بتونس (محمد الهادي معتوقي)
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة
علي التعبوري (مركز التكوين )Natech Training
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
املركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة باملنستير (فتحي بسباس)
ّ
كلية العلوم بتونس ()Cristophe de la ROCHE et Alice CARRIER
ETC Tunis
ّ
التكنولوجية بتطاوين (فتحي عدالة)
املعهد العالي للدراسات
ّ
املعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس (ياسين شطورو)
ّ
التكنولوجية بتطاوين
املعهد العالي للدراسات
ّ
التكنولوجية بالكاف
املعهد العالي للدراسات
ّ
الوطنية للمهندسين بقابس (نور الدين الحجاجي)
املدرسة
ّ
ّ
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ONUDI
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (عبد املجيد بن عمارة)
أمين العش
ّ
جمعية املرأة الحرةّ
ّ
جمعية تواصل االجيال
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
علي التعبوري (مركز التكوين )Natech Training
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

منظمة األمم ّ
ّ
الصناعية ONUDI
املتحدة للتنمية
بالل كرباعة
ّ
املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة
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تاريـخ الدخــول
10/11/2017
10/11/2017
08/11/2017
11/11/2017
13/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
17/11/2017
20/11/2017
19/11/2017
19/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
21/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
22/11/2017
25/11/2017
26/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
01/12/2017
01/12/2017
04/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
10/12/2017
09/12/2017
12/12/2017

تاريـخ الخــروج
13/11/2017
16/11/2017
09/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
15/11/2017
18/11/2017
21/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
22/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
25/11/2017
26/11/2017
27/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
01/12/2017
29/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
02/12/2017
03/12/2017
07/12/2017
10/12/2017
08/12/2017
10/12/2017
11/12/2017
10/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
10/12/2017
13/12/2017

املقيميــن
1
6
2
2
1
1
1
1
5
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
13
1
1
2
3
1
1
2
2
1
3
2
1
1
1

الليالي
3
36
2
4
1
2
1
1
5
10
5
2
8
3
1
1
6
1
1
2
3
4
1
26
1
1
2
6
3
3
2
6
4
6
6
1
1
1

تقرير النشاط السنوي 7102
املؤسسـة أو املقيــم
ّ
الطبية بتونس (ياسين شطورو)
املعهد العالي للتكنولوجيا
ّ
ّ
ّ
والتصرف بصفاقس (فائقة الشرفي)
اإلقتصادية
كلية العلوم
جامعة قفصة
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
مركز البحث في الرقميات بصفاقس
ّ
ّ
التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية
املركز األوروبي للتدريب
املدرسة العليا للفالحة بالكاف (أسامة الوسالتي)
الوطنية لاللكترونيك واالتصاالت بصفاقس (طارق ّ
ّ
عباس)
املدرسة
ّ
تفق ّ
دية طب الشغل والسالمة ّ
املهنية بقابس
مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
مركز البحث في امليكروتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي
بسوسة
املركز األوروبي للتدريب
مركز البحث في الرقميات بصفاقس
ّ
منظمة انا يقظ
جامعة بليدة بالجزائر (فايدزة ّ
عماد)
املجموع
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تاريـخ الدخــول
12/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
16/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
20/12/2017

تاريـخ الخــروج
13/12/2017
15/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
16/12/2017
17/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
21/12/2017

املقيميــن
1
1
5
10
5
35
1
1
1
1
11
1

الليالي
1
3
5
10
5
70
1
2
2
3
22
1

20/12/2017

21/12/2017

1

1

23/12/2017
24/12/2017
22/12/2017
22/12/2017

24/12/2017
31/12/2017
23/12/2017
01/01/2018

1
2
2
2
650

1
14
2
20
1755

