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I. مقّدمةال 

تفاقية شراكة عديد األحداث املهمة، منها توقيعها ال 9108شهدت مدينة العلوم بتونس سنة 

مع املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بوالية قبلي بالجنوب الغربي تقض ي بإحداث قرية للعلوم في 

، إلى جانب تجديد (األدن) النووي للحمض خّصص جديد بفضاء العلمية فضاءاتها وتعزيزقبلي، 

د والحيوي" و"الثقوب السوداء" وهي  محتوى العروض العلمية في القبة الفلكية الرقمية
ّ
"الكون املتوق

 و"املادة السوداء" ."الكويكبات: مهمة قصوى" 

لة برامجها العلمية  جّل املدينة  نّفذتو 
ّ
من الورشات العلمية  إتاحة عدد من جديداملتمث

ملحاضرات العلمية سواء املوجهة إلى الجمهور العريض أو الناشئة و في إطار املقهى اجملة وتنظيم 

 .العلمي

االحتفاالت والتظاهرات العلمية  للعديد منبمواكبة مدينة العلوم بتونس  9108واتسمت سنة 

باالشتراك مع الجمعيات العلمية التي تربطها عالقة شراكة مع املدينة. كما قامت  املحلية والدولية

 املسرحية لفائدة شريحة األطفال. األشرطة الوثائقية والعروضعدد من بعرض 

رت املدينة إلى جمهورها ومرتاديها عددا من املدارس كما 
ّ
في التدريبية والدورات التكوينية وف

مت مدينة العلوم بتونس وقرية العلوم بتطاوين من جهتها والتكنولوجية. و مختلف املجاالت العلمية 
ّ
نظ

شاركت و عددا من السهرات الفلكية ملواكبة عدد من األحداث الفلكية ال سيما سهرة ليلة النجوم . 

وجائزة  حفل العلومليلة الباحثين و على غرار  املدينة في عدد من التظاهرات العلمية الدولية واملحلية

 . ريكا في دورتها الثانيةأو 

متفقد  البشرية املوارد إطار فيأما 
ّ
حسب البرنامج  التدريبية الدورات من عددا املدينة نظ

 . ، كما نّفذت عديد اإلجراءات ذات الطابع االجتماعي9108التكويني الخاص بسنة 

II. الجمهور 

واملنتفعين بخدماتها املختلفة خالل مدينة العلوم بتونس زائرا هو مجموع الوافدين على  010821

ل جمهور الثالثي األول  .9108سنة 
ّ
، أما الثالثي من مجموع املنتفعين بخدمات املدينة ٪ 10نحو مث

مجمل جمهور املدينة، وفي حين سّجل الثالثي الثالث تراجعا في عدد  من ٪ 99.9الثاني فقد شمل نحو 

 ٪ 08.4ب تزامنه مع العطلة الصيفية إذ سّجل إقبال نحو الوافدين على املدينة وهو تراجع مقبول بسب

من مجموع  ٪ 98.4سّجل الثالثي الرابع تطورا في عدد الوافدين بلغ نسبة و من مجمل جمهور املدينة، 

 .9108الجمهور املسّجل خالل سنة 
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استقطبت القبة الفلكية أكثر من ، وقد وتصّدرت الفضاءات العلمية نسبة الوافدين على املدينة

  خالل ليلة النجوم.زائر  8111توافد من مجمل املنتفعين بخدمات املدينة، وجدير بالتذكير   ٪  52

 8102تطّور جمهور  املدينة خالل السداس ي األول لسنة 

 املجموع الثالثي الرابع الثالثي الثالث الثالثي الثاني الثالثي األول  الخدمات

 61605 08146 2844 11492 20533 العلمية الفضاءات

اللقاءات 

 والتظاهرات
4749 3465 4111 6191 08914 

 5819 9152 519 1314 1657 املكتبة املعلوماتية

 01199 9125 1011 3095 1255 إقامة أبي فهر

قرية العلوم 

 بتطاوين
2923 2297 0996 0168 1804 

 0815 461 - 1015 400 املدينة في الجهات

 018618 70382 02381 88632 70503 املجموع

   

III.  النشاط العلمي لمدينة العلوم بتونس وقرية العلوم بتطاوين 

 املعارض العلمية

ماي  16إلى غاية  9101ديسمبر  18من  بتونس العلوم بمدينة املؤقتة املعارض فضاء احتضن

وتعليمّية منها الساقي الذي يقّدم تفاعلّية  روبوتات 1اشتمل  الروبوتات عن علميا معرضا 9108

العصير والبناء الذي يشّيد الجدران والذي يلعب الكرة والذي يرسم والذي في شكل حصان واملطبعة 

ثالثية األبعاد إلى جانب عدد من األشرطة الوثائقية التي تّم بّثها ضمن املعرض والتي تقّدم معطيات 
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 مخاطرو  ،90 رياضيات رضابمعتّم تعويضه هذا املعرض  انتهاءوعلى اثر  ضافية حول هذه التقنية.

 .الذبذبات عبر الفضاء في رحلة و العلم؟ يفعله أن يمكن الذي ما: الزالزل 

 
 جديدة بالقبة الفلكيةال عروضال

د  اجّددت القبة الفلكية عروضها العلمية وأطلقت عروض
ّ
جديدة تحت عنوان "الكون املتوق

عرض "الكويكبات: أما مارس،  90يوم  ألول مرة والحيوي" و"الثقوب السوداء" وقد تم عرضهما للعموم

بالتوازي مع االحتفال باليوم وذلك  جوان 11يوم  ألول مرة تّم عرضه للعموم فقدمهمة قصوى" 

"و"املادة السوداء"  بمناسبة االحتفال باليوم ، وتم عرض "الكون املتوقد والحيوي العلمي للكويكبات

 .أكتوبر 10 في املادة السوداءويوم  أكتوبر  91 املوافق ليوم لفضاءالعالمي ل

    
 

  الدولية واملحليةالعلمية األيام االحتفال ب

كّل من مدينة العلوم بتونس  باالشتراك مع عدد من الجمعيات العلمية الناشطة احتفلت

اشتملت البرامج العلمية لهذه وقد  ا.ودولي امحلي بخمسة وعشرين يوما علميا وقرية العلوم بتطاوين 

االحتفاليات محاضرات وموائد مستديرة وورشات ساهم في إثرائها عدد من ممثلي املجتمع املدني ومن 

  .األستاذة الجامعيين التونسيين واألجانب والباحثين

 فيفري  98األمراض النادرة، يوم  - جانفي 98الرياضيات، يوم يوم  -
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باس يوم  -
ّ
الصناعات التقليدّية والل

  مارس 06، يوم الوطني

الذكرى الرابعة إلحداث قرية العلوم  -

 مارس 08يوم ، بتطاوين

بقرية العلوم  الفيزياء والرياضياتيوم  -

 مارس 08يوم بتطاوين، 

 مارس 91الروبوتيك، يوم يوم  -

 مارس 91الدياتوميات، يوم يوم  -

 مارس 95، يوم لماءاليوم العالمي ل -

 أفريل 99، يوم ألرضايوم  -

صعوبات التعلم عند يوم خاص ب -

 98يوم بقرية العلوم بتطاوين،  الطفل

 أفريل

 أفريل 95األدن للجميع، يوم خاص ب -

بمدينة العلوم بتونس  لشمسايوم  -

 جوان 94وقرية العلوم بتطاوين، يوم 

 جوان  11، يوم لكويكباتايوم  -

األيام الوطنية للتوجيه الجامعي، من  -

 جويلية 01إلى  00

 ،اليوم العالمي لحماية طبقة األوزون  -

 سبتمبر 06 يوم

ية، اليوم العالمي للصحة العقل -

 أكتوبر01

اليوم العالمي للوقاية من الكوارث  -

 أكتوبر 01الطبيعية، 

 أكتوبر06اليوم العالمي للغذاء،  -

 أكتوبر 91يوم الفضاء،  -

 أكتوبر 10يوم املادة السوداء،  -

 06اليوم االفريقي لالحصائيات،  -

 نوفمبر

 01اليوم العالمي ملرض السكري،  -

 نوفمبر

 10اليوم العالمي للوقاية من السيدا،  -

 ديسمبر

 ديسمبر 08يوم اللغة العربية،  -

 ديسمبر 90، يالبالستيكالتلوث يوم  -

 
 

 العلمية األيام معلقات جانب من 
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 جانب من الفعاليات 

 األحداث العلمية

 8102افريل  85، (ADN pour Tous األدن للجميعالحمض النووي )افتتاح فضاء 

، ومنذ افتتاحه (ألدنللحمض النووي )ادينة فضاءاتها العلمية بفضاء جديد خّصص عّززت امل

العطل ب الخاصبرنامج العلمي شارك هذا الفضاء في كّل األنشطة العلمية التي تم تنظيمها في إطار ال

م أيام األبواب املفتوحة، وذلك من ، كما املدرسية
ّ
 . حفل العلومشارك في و ماي،  16ى أفريل إل 92نظ

 

  
 فعاليات برنامج العطلة املدرسية
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 جويلية 07إلى  00األيام الوطنية للتوجيه الجامعي من 

مدينة العلوم  احتضنتباالشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية 

على  زائرآالف  1واشتملت هذه الفعالية التي استقطبت  .بتونس األيام الوطنية للتوجيه الجامعي

كما تابع   .معرض للجامعات والخدمات الجامعية وعروض للتعليم العالي العسكري والتكوين املنهي

 .الجمهور عددا من املحاضرات حول عروض التكوين ومحتوى الشعب

 

 سبتمبر 82، بتونس الباحثين ليلة

 وزارةالتي تنظمها  الباحثين ليلة تظاهرة من األولى النسخةشاركت مدينة العلوم بتونس في 

 وورشات محاضرات على. واشتمل برنامج التظاهرة الثقافة بمدينة العلمي والبحث العالي التعليم

 واملحيط الصّحة،، و واملاء واألرض الهواءتمحورت حول  تنشيطّية حلقاتو  فكرّية وألعاب علمّية

 .والعلم والثقافة الفّن ، و والرياضيات الروبوتيكو  الرقمي، و والرفاهة

 

 نوفمبر  05إلى  01حفل العلوم، من 

بالتعاون مع مدينة العلوم بتونس، وقصر العلوم  نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ، الدورة"Youth for Science Foundation" ، وجمعية"Jeunes Science de Tunisie "باملنستير، وجمعية

طار اليوم العالمي للعلم في خدمة السالم إوذلك في   "Fête de la Science" الثانية لحفل العلوم

وقد أسهمت كل الفضاءات العلمية في  .نوفمبر من كل سنة 01والتنمية الذي تحييه اليونسكو يوم 

باحث ووحدة شارك فضاء املعارض املؤقتة في هذه االحتفالية بفعالية تنشيط هذه التظاهرة. حيث 

 تفاعلية التي تضمنت ورشات وعروض علمية ومعارض معلقات.

 
 جانب من النشاط

شارك فضاء الحياة واإلنسان في االحتفال بعيد العلم بتنظيم زيارات منظمة وأربعة ورشات و 

علمية موجهة نحو تالميذ االبتدائي واإلعدادي تمحورت حول الهيكل العظمي، وتصنيف الحيوانات، 

 ، والقلب.والعين
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 جانب من النشاط

تنظيم ورشات حول الخسوف والكسوف، فقد تمثلت مشاركته في فضاء األرض في الكون أما 

وأطوار القمر، والساعات الشمسية، والفصول، وزيارات منظمة، ومحاضرات حول الكويكبات، وحياة 

الفلكية حيث تّم عرض "من األرض حصص بالقبة  01النجوم، وسماء تونس. كما تّم باملناسبة تنظيم 

 إلى الكون"، و"الكون الحيوي"، و"الكواكب"، و"الكويكبات"، و"املادة السوداء"، و"الثقوب السوداء".

الضغط والفراغ، ونافورة ت بعدد من الورشات التي تمحورت حول  اوشارك فضاء االستكشاف

 ر.هيرون، والكهرباء الساكنة، والحرارة تحت درجات الصف

  
 جانب من النشاط

يوم تنشيطي تضمن عديد في هذه االحتفالية من خالل تنظيم شاركت املكتبة املعلوماتية  كما 

  .في برمجيات مختلفة في امللتيميدياالورشات 

  
نوفمبر، تظاهرة علمية مفتوحة  01ومن جهتها نظمت قرية العلوم بتطاوين يوم السبت 

اشتملت على ورشات علمية بالشراكة مع املعهد العالي للفنون والحرف بمناسبة حفل العلوم للعموم 

الزيارات املوجهة ملختلف املعارض  إلى إضافةنادي جرجيس  –بتطاوين وجمعية الشبان والعلم 

 العلمية بالقرية.
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 جانب من النشاط

 نوفمبر 07، 8102أوريكا 

والتنمية، وبالتعاون مع جمعّية املتاحف ومراكز تزامنا مع اليوم العالمي للعلم في خدمة السلم 

انتظم حفل الدورة الثانية  MED 21 وبرنامج AMCSTI التنمية الثقافة العلمّية والتقنّية والصناعة

وقد شاركت مدينة العلوم في بمتحف اإلنسان بباريس،  9108نوفمبر  01يوم  Eureka لتوزيع جائزة

اب التونس ي أمجد املولهي على جائزة أوريكا الدولية لفئة الشباب تحّصل الشالتي الثانية هذه الدورة 

 ملساهمته الفاعلة في نشر الثقافة العلمية في تونس والعالم وخاصة في مجال التصوير الفلكي.

 العلميةواملقاهي  املحاضرات

مت مدينة العلوم بتونس عددا من املحاضرات العلمية التي تناولت مواضيع متعددة منها 
ّ
نظ

الحديث"، التي قّدمها األستاذ مهدي عبد الجواد،  العصر إلى القديمة العصور  من موضوع "الكسور 

 الراهن الوضع الحشرّية، ، وموضوع "املبيداتجانفي 96من كلية العلوم بتونس، وذلك يوم 

الفالحية املستقبلّية"، من تقديم الدكتورة حنان شعبان، من املعهد الوطني للعلوم  واالستراتيجيات

 فتحي الذي عرضه للجمهور الدكتور  القطب"، ثنائي االضطراب، و"فيفري  91بتونس، وذلك يوم 

 في والقاّري  البحري  البيولوجي مارس، وموضوع "التنوع 11، وذلك يوم  الرازي  من مستشفى ناصف،

 أفريل، و"انقطاع 01حتور، يوم  هللا وعبد كرّيم الّدين مجد التونسية"، الذي قّدمه األستاذان البالد

الّنومي"، الذي قّدمته البروفيسورة ليلى دويك الغربي، من مستشفى عبد الرحمان  االنسدادي الّنفس

ي"، الذي عرضه  الزراعي أفريل، كما تّم تقديم موضوع "التنّوع 91مامي بأريانة، وذلك يوم 
ّ
املحل

 جوان.  99، وذلك يوم للجمهور الدكتور أحمد التريقي وهو مختص في التنمية املستدامة

مت تــونس"  في املتجّددة وتحت عنوان "الطــاقات
ّ
هذه املحاضرة التي  سبتمبر 98 يوم دينةاملنظ

 البحث بمركز (LPV) الضوئّية بمخبر محاضرة وهي أستاذة رابح عويدة سلمى كانت من تقديم الدكتورة

 املحاضرة وتناولت .السدرّية جبر  التكنولوجي بالقطب (CRTEN ) الطاقة وتكنولوجّيات والبحث

مت املدينة محاضرة عن . البيئة على وأثرها األحفورّية املفرط للطاقة االستعمال
ّ
الصداع كما نظ

من تقديم الدكتور رضا قويدر رئيس قسم األعصاب بمستشفى الرازي،  أكتوبر وكانت 5يوم النصفي، 

مدير وهو قدمها الدكتور محمد زعرة، نوفمبر ،  91بتاريخ عن ملوحة املياه في تونس، أخرى ومحاضرة 
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مت املدينة محاضرة تحت عنوان "بطولة بمركز تحلية املياه بصفاقس.
ّ
 وفي إطار املقاهي العلمية نظ

 مارس. 06تراسمانيا"، من تقديم الدكتور عبد العزيز بلخوجة، وذلك يوم   بحيرة معركة في حّنبعل

  
 ضراتجانب من جمهور املحا

 
قجانب من 

ّ
 اتاملحاضر  اتمعل

التي قّدمت مدينة العلوم بتونس عددا من املحاضرات العلمية املوجهة إلى فئة الناشئة و كما 

بدوي، وذلك يوم  السايس ألفة البلوغ"، من تقديم الدكتورة وسّن  الغذاء، تمحورت حول "الرياضة،

للتعّرف على املناخ القديم " من تقديم الدكتورة فيفري، ومحاضرة بعنوان "الدياتوميات، وسيلة  06

 والقاّري  البحري  البيولوجي مارس، ومحاضرة "التنوع 91ليلى بن خليفة مختصة في الجيولوجيا، يوم 

حتور.  هللا وعبد كرّيم الّدين مجد األستاذين أفريل، وكانت من تقديم 01التونسية"، يوم  البالد في

مت املدينة 91ويوم 
ّ
 دكتور وهو  عثمان، سامي قّدمها ،"والشاشات األطفال" محاضرة  أفريل نظ

م فضاء االستكشافات يوم  .لألطفال النفس ي الطب في مختّص 
ّ
النشاط الشمس ي أكتوبر محاضرة حول  09ونظ

 قّدمها الباحث أحمد عمار من كلية العلوم بتونس.

 
قات املحاضر 

ّ
 الفعالياتوجانب من  ات بعض معل
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 واألحداث الفلكية  السهرات 

عددا من السهرات والتظاهرات الفلكية  9108نظمت مدينة العلوم وقرية العلوم خالل سنة 

احتفلت بيوم باالشتراك مع عدد من الجمعيات العلمية الناشطة في مجال نشر الثقافة العلمية، و 

مت سهرتين يوم جوان 94يوم الشمس 
ّ
 .جويلية 91جوم سهرة ليلة النجوان، و  99أفريل و 90، ونظ

  
 ليلة النجومسهرة جمهور 

مت قرية العلوم بتطاوين عددا من ومن جهتها 
ّ
، فيفري  91و  21، يومي سهرات الفلكيةالنظ

 جويلية. 91، وجوان 99، ويوم أفريل 90مارس، ويوم  91و 08ويومي 

  
 

  
   ات الفلكيةجانب من الجمهور وفعاليات سهر 

 والزيارات املنظمة واملعلوماتية  العلميةالورشات 

في إطار العطل املدرسية  فضاء الحياة واإلنسان هاقّدمتالتي تناولت الورشات العلمية 

مة عددا من املواضيع العلمية على غرار "أسرار الدياتوميات"، 
ّ
والجامعية أو الزيارات املنظ

و"الجيروسكوب"، و"الهيكل العظمي"، و"النمط النووي والشذوذ الكروموسومي"، و"استخراج األدن 

يديا التي تم فيها تقديم برمجية ورشات امللتيمو  "،كيفية صنع الروبوت"وتعدد األشكال البشرية"، و

مت قرية العلوم بتطاوين عددا من الورشات التي تمحورت حول  .سكراتش لألطفال
ّ
ومن جهتها نظ
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"إجراء عملية الضرب باألصابع"، و"الهندسة في املستوي"، و"رحلة الى قلب املادة"، و"الرمز الشريطي"، 

 ."و"رحلة في الكون الفسيح"، و"الساعة الشمسية

، "الطاقات املتجددة"فضاء الحياة واإلنسان حول  هاقّدممحورت الورشات العلمية التي تو 

التنّقل لدى "، و"القلب"، و"الفيروسات"، و"العين"، و"الهيكل العظمي"، و"تصنيف الحيوانات"و

 ."التنفس"، و"البالستيك القابل للتحلل"، و"األحافير"، و"مكونات التربة"، و"اإلنسان

 

     
 ورشات فضاء الحياة واإلنسان

 
بفضاء املعارض  80ورشات "الرياضيات والفن االسالمي"، ومعرض "الفالحة: الرقمي في الحقل"، ومعرض رياضيات 

 املؤقتة

م األدن للجميع  فضاءأما 
ّ
، "أدن للشبان"اشتمل على  املدرسة الشتوية  علميابرنامجا فقد نظ

 ."استخراج األدن"، و"الشذوذ الكروموسومي"و "النوويالنمط "، و"األمراض الوراثية"و
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 جانب من الفعاليات

م فضاء املعارض املؤقتة باالشتراك مع جمعية  ومن جهته
ّ
يوما خاصا تحت عنوان  ITAنظ

"Journée de l’informatique débranchée   " ثالث ورشات خّصصت للتعريف اشتملت على

 املعّزز والصنع بالفسيفساء.بمنطق الرياضيات، والواقع 

 

 
 جانب من الفعاليات

أعّد فضاء املعارض املؤقتة عددا من األنشطة العلمية تمثلت في ورشات ذلك إلى جانب و 

البرمجية و سنة حول الروبوتيك، وورشة طباعة ثالثية األبعاد،  01إلى  8لفائدة أطفال من 

م فضاء املعارض املؤقتة  وااللكترونيك،  وتجميع روبوت صغير، ومسابقة الر 
ّ
وبوتات الصغيرة، كما نظ

سنة ورشات حول الوقاية من حوادث الطرقات اشتملت على دورات في  09إلى  6لفائدة األطفال من 

وعرض  التكوين والتحسيس، والتربية املرورية في التطبيق الوقاية من حوادث الطرقات باأللوان،

 Alcovisionالفتات الوقاية من حوادث الطرقات، وومضات تحسيسية وأفالم مع نقاش، ومعرض 

 سنة.  06بالنسبة إلى فئة الشباب أكثر من 

سنة واشتمل هذا البرنامج على  01إلى  8كما تم تنظيم أيام اآليروكيد لفائدة األطفال من 

ورشات حول  مبادئ تصميم الطائرات، وكيفية صنع طائرة شراعية، وتحدي الطائرات الشراعية 

ل، وتحدي صنع طائرة شراعية، و اختبار الطيران، وتقييم الطائرات الشراعية التي صنعها لألطفا

، كما تّم عرض شريط وثائقي بعنوان "تاريخ L’ESATاملشاركون، والطيران بواسطة جهاز تخييلي في 

 الطيران".

 
 البرنامج العلمي
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 جانب من الفعاليات

م فضاء األرض في الكون عددا من الورشات والعروض العلمية التي تمحورت حول و 
ّ
والدة نظ

، الكويكبات قادمة، و رحلة داخل النظام الشمس ي، و األقمار االصطناعية، و النجوم حياتها وموتها

ي املسبار الفضائ، و قياس البعد ما بين األرض والشمس، و التحركات اليومية للشمس، و التقويم الدائمو 

، الساعات الشمسية، و البحث عن الكواكب اآلهلة، و وضوح الكواكب، و برمجية الستيالريوم، و روزيتا

 .صنع املطياف، و بنية الكون و 

 
 جانب من الفعاليات

، "تكثيف بخار املاء"، و"األكسيجين السائل"ورشات حول أما فضاء االستكشافات فقد قّدم 

، "رحلة داخل الذرة"، و"الجيروسكوب"، و"العناصر الكيميائية"، و"املوجات"، و"الكهرباء الساكنة"و

 ."الحساب الذهني"، و"الظواهر الطبيعية"و "الكهرباءو"

 

 
 جانب من الفعاليات

 05استقبلت الفضاءات العلمية عددا من الزيارات املنظمة نظمتها املدرسة الكندية يوم و 

 ديسمبر. 08نوفمبر، ومدرسة روبار ديسنوس يوم 
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 جانب من الفعاليات

ورشات في تهدف إلى تنمية قدرات األطفال في اإلعالمية وتشجيعهم ونظمت املكتبة املعلوماتية 

تراوح الذين تتهدف إلى تنمية قدرات األطفال واإلعالمية  امللتيميديافي على اإلبداع من خالل برامج 

 .سنة 04و 8أعمارهم بين 

  
 امللتيميديا باملكتبة املعلوماتيةمعلقات نشاط وحدة 

 العروض السينمائية واملسرحية 

مت مدينة العلوم بتونس عرضا 
ّ
على هامش املعرض العلمي التفاعلي عن الروبوتات نظ

سينمائيا لألطفال تحت عنوان "األبطال الجدد"، كما نظّمت مدينة العلوم بتونس عرضا علميا 

ومن وعرضا ثانيا تحت عنوان "النفايات.. مصدر للطاقة "، ممسرحا تحت عنوان "الكائن املعدني"، 

لألطفال بعنوان  امسرحي اعرض، نظمت املكتبة املعلوماتية بمناسبة يوم التلوث البالستيكيجهتها 

 ."البحث عن معرفة"

  
 السينمائياملسرحيات العلمية ومعلقة الشريط 

 الدورات التدريبية واملدارس الصيفية

مت مدينة 
ّ
 العلوم بتونس دورة تدريبية في املستوى األول في علم الفلك لفائدة القيميننظ

، ودورة ثانية فيفري  12إلى  11جانفي ومن  02إلى  01من واإلعدادية، وذلك  االبتدائية باملدارس
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مين بوزارة التربية، وذلك من  لفائدة
ّ
مت عددا من املدارس الصيفية في  فيفري. 91إلى  90املعل

ّ
كما نظ

إلى  96لفائدة تالميذ االبتدائي، من  الفلك علم جوان، ومبادئ 11إلى  91العلمي، وذلك من  إليقاظا

 .جوان 91إلى  91جوان ومن  92

  
 معلقات املدارس الصيفية

مة في إطار الشراكة مع وزارة 
ّ
مت قرية العلوم بتطاوين عددا من الزيارات املنظ

ّ
ومن جهتها نظ

اإليقاظ العلمي في الجهة ودورات تدريبية في  بين املدارس اإلعداديةالتربية، ومسابقة في علم الفلك 

سنة الدراسية ال، املدارس اإلعدادية النموذجية إلىموجهة للتالميذ املترشحين ملناظرة الدخول 

تصميم قامت بتأطير مشاريع ختم دروس لعدد من الطلبة باملعاهد العليا بالجهة لو  .9101/9108

 إلىالشمس/االرض/القمر من يدوي املجموعة الشمسية ونظام تطوير مجسم ، و قريةلموقع واب ل

ال املتراوحة أعمارهم نظمت املكتبة املعلوماتية ورشات في امللتميديا لفائدة األطفومن جهتها  .كهربائي

ماي وشارك فيها  14ماي إلى  19من وذلك مشفوعة بمسابقة،  Scratch سنة حول برمجية  06و 8بين 

 أيام. 1أطفال على مدى  01

 
 جانب من املشاركين واملعلقة الخاصة بالورشة

برمجّية جوان تعّرف األطفال على  92إلى  91الصيفية في امللتميديا من وفي إطار املدرسة 

 .اج أفالم كرتونية ثالثية االبعادالتي تساعد على إنت Muvizu "موفيزو"
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 املعلقة الخاصة باملدرسة الصيفيـــة في امللتيميديا وجانب من املشاركين

مت
ّ
 1جوان إلى  91الفلك من  علم مبادئ حول  صيفّية مدرسة بتونس العلوم مدينة نظ

 موّجهة ثانية ودورة االبتدائّية املدارس تالميذ من الفلك علم في املبتدئين الناشئة إلى موّجهة جويلية

مت   .الثانوّية املعاهد تالميذ إلى
ّ
 صيفية للتعمق في علم الفلك ةمدرس جويلية 1إلى  4من كما نظ

بنية الكون، والظواهر عدد من الورشات والعروض العلمية حول على  ها العلمياشتمل برنامج

والفصول، وأطوار القمر والخسوف والكسوف، والتزّيح النجمي، وقياس املسافات ما بين الفلكية، 

النجوم البعيدة، والتصنيف النجمي، ورصد الشمس، والتقويمات الدائمة، وصنع ساعة شمسية 

وتّم تنظيم مدرسة الرياضيات والفيزياء والكيمياء  استوائية، وحصة بالقبة الفلكية، وحصة تقييمية.

جويلية لفائدة تالميذ املدارس اإلعدادية واشتمل البرنامج العلمي لهذه الدورة  1إلى  4لوماتية من واملع

على محاور الحساب الذهني والكهرباء واملغناطيس، والضغط والهواء وغيرها من املواضيع العلمية ذات 

 الصلة.

 
 جماعيةورشات الثابتة الشمسية وتطّور النجوم واحتساب املسافات وصورة 

  
 ورشات صنع ساعة شمسية ورصد الشمس
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مت املدينة 
ّ
تمحورت املدرسة  سنوات 8 من ابتداء لألطفال خصصتا تكوينيتين حلقتينكما نظ

 أفالم إنتاج على تساعد التي Muvizu  موفيزو برمجّيةجويلية حول  91إلى  08األولى التي انتظمت من 

م فضاء األدن  .جويلية 91 إلى 95 من سكراتش برمجّيةثالثية األبعاد و  متحّركة صور 
ّ
ومن جهته نظ

أساسا  موّجهةوهي  الجزيئّية البيولوجياجويلية مدرسة صيفية تمحورت حول  96إلى  94 منللجميع 

 .والصّحة والطّب  البيولوجيا طلبةإلى 

مدرسة صيفية في علم الفلك  9108جويلية  91و  96نظمت قرية العلوم بتطاوين أيام و 

تلميذا، تكوينا في علم الفلك بصفة عامة من خالل  91ئدة تالميذ املرحلة األساسية، تلقى خاللها لفا

املشاركة في ورشات علمية حول الظواهر الفلكية كخسوف القمر، كسوف الشمس وأطوار القمر  

 و النيازك. واألقمار  الكواكبو  النجومو  املجرات مثل لتعرف على بعض املفاهيم و األجرام السماويةوا

 
 طوار القمروأ خريطة النجوم املتحركةو  املجموعة الشمسية اتورش

 
قة النشاط وو 

ّ
 الساعة الشمسيةو كسوف الخسوف و ال اترشمعل

 والدولية املحلية املهرجانات واللقاءات التظاهرات العلمية و في املشاركة

أفريل، حيث  12إلى  11وذلك من شاركت مدينة العلوم بتونس في مهرجان العلوم باملنستير، 

قّدمت إلى جمهور التظاهرة حصصا بالفلك السيار، وعدد من الورشات العلمية التي تمحورت حول 

الساعة الشمسية، وتصميم جزيء األدن وكيفية استخراجه، وعروض علمية حول الكسوف 

اوين بمدينة الثقافة وشاركت في السهرة الرمضانية املخصصة لوالية تط والخسوف والنظام الشمس ي.

التي نظمها نادي  Chemistry Attractionكما شاركت املدينة في تظاهرة  ماي. 02بتونس يوم 

 أفريل، من خالل  ورشة الحرارة تحت الصفر. 08الكيميائيون الشبان بكلية العلوم بتونس، يوم 

لبة والذي خّصص للنظر جوان باإلدارة العامة لشؤون الط 02وشاركت في االجتماع الذي انعقد يوم 

 ( تحت رعاية االتحاد األوروبي. SWAFY) Science With And For Youthفي املشاركة في برنامج 
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مارس وهو من تنظيم اللجنة  94إلى  99، من TTNSS2018دينة في ملتقى املكما شاركت 

 la commission nationale de l’espace extra atmosphériqueالوطنية للفضاء الجوي الخارجي 

(CNEEA) وملتقى االلكسو إلعداد منصة للتبسيط العلمي للشباب في البلدان العربية، واللقاء ،

  جوان. 12إلى  11سويسرا، من ب – Ecsiteالسنوي لشبكة مدن العلوم 

، 12قرية العلوم بتطاوين في املهرجان الدولي للقصور الصحراوية في دورته  شاركتومن جهتها 

إلى  11ن الجّز بالصمار، وفي مهرجان العلوم بقصر العلوم باملنستير في دورته الخامسة، من وفي مهرجا

فريل، وفي السهرة أ 05و 04 تظاهرة جمعية املحافظة على التراث بجرجيس، أيامفي أفريل، و 12

لوم تنقلت قرية العو  ماي. 02الرمضانية املخصصة لوالية تطاوين بمدينة الثقافة بتونس، وذلك يوم 

مدينة جربة للمشاركة في تظاهرة "األيام العلمية بجربة" التي نظمتها جمعية الشبان  إلىبتطاوين 

السيار   بالفلكنشيط حصص ت في القرية مساهمة وتمثلت ،أوت 05الى  09نادي جربة من  -والعلم

 ومحاضرة حول بنية الكون.

 
 الفلك السيار، ومحاضرة حول بنية الكون 

 لجهاتاداخل  املدينة

تنقلت مدينة العلوم بتونس إلى كل من الهوارية بنابل، والسبيخة كم والية القيروان، وتستور 

 .صنع الحمض النووي، استخراج الحمض النوويمن والية باجة، وقّدمت عددا من الورشات عن 

" الساعات ، كما تّم تقديم محاضرة عنفلكيةال اتسهر عددا من العروض وال الفلك السيار  وأّمن 

 .القمرية"و الشمسية 
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 جانب من نشاط املدينة في الجهات

IV. التسويق 

باعتماد البطاقة  اإلشهار في  9108في املنتصف الثاني من سنة شرعت مدينة العلوم بتونس 

املدينة عبر الصفحة الرسمية على  أنشطة إلشهارمريكي أدوالر  40التكنولوجية وقد تم تخصيص 

 :يلي كما توزعتالفايس بوك 

 النشاط القيمة املالية

 Medina Assos 9102 برنامج الشراكة $  5

  ومضة ليلة الباحثين $  5

 بالغ ليلة الباحثين $  5

 Medina Assos 9102 برنامج الشراكة $  10

  بالغ يوم البحر $  5

  ومضة ثانية لليلة الباحثين $  5

  Event ليلة الباحثين  $  5

 برنامج ليلة الباحثين $  1

 

V.  اتفاقيات الشراكة 

 مع الشراكة اتفاقيات من عددا بتطاوين، العلوم مدينة العلوم بتونس، لفائدة قرية وقّعت

 بتطاوين، التكنولوجية للدراسات العالي واملعهد الشرقي، بالجنوب األسفار لوكاالت الجهوية الجامعة

. بتطاوين الثقافة لشؤون الجهوية واملندوبية بتطاوين، والرياضة الشباب لشؤون الجهوية واملندوبية

 .بتطاوين للتربية الجهوية املندوبية مع 9108/9101 سنوي  عمل برنامج إمضاء تم كما

عت مدينة العلوم بتونس على اتفاقية شراكة مع املعهد العالي للدراسات التكنولوجية و 
ّ
وق

لعلوم في الجهة وذلك تنفيذا لسياسة وزارة التعليم بوالية قبلي بالجنوب الغربي تقض ي بإحداث قرية ل

العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تطوير األقطاب الجامعية داخل الجهات من جهة، وسعيا إلى تفعيل 

خطة عمل متكاملة أعّدتها مدينة العلوم تتمثل في تركيز وتشبيك قرى علمية بجهات الجنوب والوسط 
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في والية  9104جاح تجربة أولى القرى العلمية التي تّم افتتاحها سنة والشمال التونس ي، وذلك بعد ن

 تطاوين والتي كانت مشروعا نموذجيا هيأ للتفكير في بعث مشاريع مماثلة في واليات داخلية أخرى.

 

VI. ضيوف المدينة 

 مدينة العلوم بتونس.فيفري  90يوم  سفير اململكة العربية السعودية السيد محمد العليزار 

 نوفمبر. 90وزار وفد أفريقي مدينة العلوم بتونس يوم  

 
 الوفد االفريقي في فضاءات املدينة

VII. التصّرف في الموارد البشرية 

 التكوين

 05، تّم إنجاز دورة تكوينية داخلية انتفع بها 9108في إطار تنفيذ برنامج التكوين بعنوان سنة 

 العلميين املؤطرين جميع  تابعأفريل. و  16و 15أيام  9108إطارا وتمحورت حول قانون املالية لسنة 

 التمكين حول  تمحورت مارس 92و 98يومي  امتدت البشرية التنمية في دورة

(Capacitation/Empowering) وتابع تقنيان رئيسيان دورة تكوينية بمركز الحساب اآللي الخوارزمي .

 06إلى  04إدارة حول تطبيقة إثبات الحضور من ماي. كما تّم انجاز دورة تكوينية مللحق  01إلى  18من 

 مدينة من إطارا 09 لفائدة الخط على الشراءات منظومة حول  داخلية تكوينية دورة إنجاز تمجوان. و 

ابع مؤطران علميان من فضاء وت .بتونس العلوم ملدينة العامة املديرة السيدة وبحضور  بتونس العلوم

نوفمبر  08إلى  01العلوم بتطاوين دورة تدريبية على التصوير الفلكي من األرض في الكون، ومدير قرية 

 في تطاوين.

 9102واملتعلقة باإلعداد ملخطط التكوين لسنة  61/9108إطالق مذكرة العمل عدد كما تّم 

 ي.حاليا تجميع احتياجات الهياكل من التكوين وتضمينها في مشروع مخطط تكوينيجري و 
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 العمل االجتماعي

عامال وعون استقبال. كما تّم  61بمناسبة اليوم العالمي للشغل اقتناء لباس شغل لفائدة تّم 

.  وتّم تجديد اإلذن 4و 1و 9و 0عامال من األصناف  00تجديد اشتراكات النقل السنوية لفائدة 

 منحة صرف تمكما  بالطلبية السنوية الخاصة باقتناء مادة الحليب لفائدة األعوان املعنيين باألمر.

ن املدينة بمنحة العودة تمّتع أعواو  .مباشرا عونا 914 لفائدة 9108 سنة بعنوان األضحى عيد

تبعا لطلب العروض الخاص باقتناء مقتطعات األكل لفائدة أعوان مدينة العلوم بتونس و املدرسية، 

 .في انتظار رأي اللجنة العليا للصفقات sodexoإلى شركة مبدئيا تم إسناد الصفقة فقد 

 اإلنتاج منحة

 الثاني الثالثي بعنوان تسبقةصرف و  9108 األول  السداس ي بعنوان اإلنتاج منحة صرف تم

 .منحة الثالث عشروتّم إسناد  .9108 لسنة 

 التربصات

قامت مصلحة املكتبة املعلوماتية بتأطير طالب بكلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل من 

 .9108أفريل  98فيفري إلى غاية  10

  اإلحالة على التقاعد

عونين على التقاعد كاهية مدير اإلدارة الفرعية لتنظيم امللتقيات وعاملة تنظيف تمت إحالة 

 .9108بمناسبة بلوغ السن القانوني وذلك موفى شهر ديسمبر 

 مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية

أعوان من مدينة العلوم للوظيفة وذلك في إطار مقتضيات  ستةاملوافقة على مغادرة  تّمت

واملتعلق باملغادرة االختيارية لألعوان  9108جانفي  91املؤرخ في  9108لسنة  5القانون عدد 

املتعلق بضبط صيغ  9108فيفري  91املؤرخ في  9108لسنة  915العموميين واألمر الحكومي عدد 

لقة باملغادرة االختيارية لألعوان العموميين. وقد غادر املعنيون وإجراءات وآجال تطبيق األحكام املتع

 . 9108باألمر العمل بصفة نهائية بداية من غرة أوت 

 فسح تم أن بعد اختيارية مغادرة بمطلب استقبال عون  خطة يشغل 4 صنف عامل تقدم كما

 ماي 11 في املؤرخ الحكومة رئيس لقرار طبقا ثانية لفترة مطالبهم لتقديم العموميين لألعوان املجال
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 العموميين لألعوان االختيارية باملغادرة املتعلقة األحكام تطبيق انطالق تاريخ بضبط املتعلق 9108

 .9108 سنة بعنوان الثانية للمرة

 التدرّج العادي

  .9108مقّرر تدّرج عادي للفترة املمتدة من غرة جانفي إلى موفى شهر جوان  005إعداد تّم 

 اإلدماج 

أعوان في الصنف  4 إدماجتم  9108أكتوبر  06املؤرخة في  56/9108تبعا ملذكرة العمل عدد 

 .أعوان في الصنف د 6ج و

 الترقية بالجدارة في السلم

املؤرخة  ت محاضر جلسات اللجان اإلدارية املتناصفة لسلك اإلطارات والتسيير والتنفيذضأف

 16ترقية  9101و 9106-9105-9104في السلم لسنوات نتائج الترقية بالجدارة  9108ديسمبر  91في 

 ا بالجدارة في السلم على النحو التالي: إطار

 سلك اإلطارات

 إطار واحد: 9104سنة 

 إطارات 14:  9105سنة 

 إطارات 12:  9106سنة 

 إطارا 99: 9101سنة 

 سلك التسيير

 عون واحد2015: 

 عون واحد: 2016 

 أعوان 11: 9101

 سلك التنفيذ

 عون واحد: 9105

 أعوان 11: 9106

 أعوان 18: 9101

 اإللحاق

 التونسية الوكالة لدى بتونس العلوم بمدينة ةرئيس ةتقني إلحاق إجراءات في الشروع تم

 إجراءات في الشروع تمكما  .بكندا دائمة إقامة تأشيرة على الحصول  لها تسنى أن بعد الفني للتعاون 

 بكلية للعمل قرطاج جامعة لدىبداية من غرة ديسمبر  بتونس العلوم بمدينة تصرف كاتبة إلحاق

 .ببنزرت العلوم
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ملحق إدارة بمدينة العلوم بتونس لدى وزارة التعليم إلحاق تم الشروع في إجراءات  كما 

متصرفة بمدينة العلوم بتونس، لدى كلية العلوم س، و وجية برادلعالي للدراسات التكنولالعالي املعهد ا

 .9102وتم إنهاء إلحاق متصرف مستشار بداية من غرة جانفي  .االقتصادية والتصرف بنابل

 اإللحاق تجديد

 الفني للتعاون  التونسية الوكالة لدى بتونس العلوم بمدينة انعلمي انمؤطر  إلحاق تجديد تم

 للتعاون  التونسية الوكالة لدى أول  تقني إلحاق تجديد تم كما  .9108 أوت غرة من بداية سنة ملدة

 الخدمات ديوان لدى 5 صنف عاملة إلحاق تجديد تمو  .9108 سبتمبر 01 من بداية سنة ملدة الفني

 .9108 جوان 10 من بداية سنوات ثالث ملدة للشمال الجامعية

 ةاملباشر  عدم على اإلحالة تجديد

 سبتمبر 12 من بداية سنة ملدة الخاصة املباشرة عدم على رئيس علمي مؤطر إحالة تجديد تم

 .9108 أكتوبر 05 من بداية سنة ملدة الخاصة املباشرة عدم على أول  علمي مؤطرو  .9108

 األجر بثلثي االنتفاع مع الوقت نصف العمل

 .األجر بثلثي االنتفاع مع الوقت نصف العمل بنظام ةرئيس ةتقني على املوافقة تمت
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VIII. المالحق 

متها والتي احتضنتها مدينة العلوم بتونس التظاهراتجدول مفّصل حول 
ّ
تي نظ

ّ
  ال

 8102 خالل
لحضور عدد ا اريخ الجهة املنظمة النشاط 

ّ
 الت

15/10 هيئة املهندسين املعماريين يوم تكويني 120  

16/10 بأريانة « Microsoft Pilote » نادي  تظاهرة علمية 100  

12/10من  « TSC »الشركة التونسية لتنظيم امللتقيات واملؤتمرات  دورة تكوينية 60  

01/10إلى   

01/10من  AED Consult دورة تكوينية 60  

08/10إلى   

00/10 ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس جلسة عامة 120  

07/10من  يقظ" أنامنظمة " مؤتمر النزاهة 600  

08/10إلى   

07/10 مبادرة شباب الغد منتدى 51  

05/10من  هيئة املهندسين املعماريين دورة تكوينية 021  

81/10إلى   

03/10من  مدينة العلوم بتونس دورة تكوينية في علم الفلك 85  

01/10إلى   

03/10 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي جلسة عمل 81  

88/10من  للمترولوجياالجمعية التونسية  دورة تكوينية 61  

88/10إلى   

87/10 املفوضية السامية لألمم املتحدة بتونس ملتقى 051  

88/10 مركز تكوين وسام الحكيري  دورة تكوينية 71  

ERMA 85/10مخابر   يوم بحث 081  

711 Job Fair Fondation Education for Employment 85/10  

WorkGroup Technologies 83/10 دورة تكوينية 85  

83/10 الجمعية التونسية للتربية والثقافة محاضرة: الخالف وكيفية إدارته 61  

81/10من  WorkGroup Technologies دورة تكوينية 011  

18/18إلى   

Kpop Super Party Tunisiens Korean events (Tke) 18/18تظاهرة:  61  

أيام تقييمية ملقترحات مشاريع ختم  51

 الدراسات والبحث والتجديد

15/18من  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

87/18إلى   

13/18من  WWF North Africa دورة تكوينية 61  

11/18إلى  
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13/18من  مدينة العلوم بتونس دورة تكوينية في علم الفلك 85  

11/18إلى   

13/18 مركز تكوين وسام الحكيري  يوم تكويني 81  

12/18من  وكالة التعاون الفني انتدابمناظرة  711  

00/18إلى   

11/18من  « TSC» الشركة التونسية لتنظيم امللتقيات واملؤتمرات  دورة تكوينية 61  

00/18إلى   

WorkGroup Technologies 01/18 دورة تكوينية 81  

Jasmine Foundation 06/18 حلقة نقاش 051  

WorkGroup Technologies 03/18 دورة تكوينية 81  

01/18من  WWF North Africa دورة تكوينية 011  

88/18إلى   

80/18من  مدينة العلوم بتونس دورة تكوينية 85  

87/18إلى   

ILARS GROUP » 88/18 »مركز التكوين  يوم تكويني 71  

86/18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيام اعالمية 811  

82/18من  WorkGroup Technologies دورة تكوينية 011  

17/17إلى   

82/18 مركز تكوين وسام الحكيري  دورة تكوينية 81  

18/17من  « TSC» الشركة التونسية لتنظيم امللتقيات واملؤتمرات  دورة تكوينية 61  

18/17إلى   

011 Les nouveaux métiers du web Junior entreprise ESEN 17/17  

01/17 الجمعية التونسية للفنيين في التبنيج واإلنعاش جلسة عمل 51  

08/17 جمعية معماريون مواطنون  ندوة صحفية 01  

08/17 مركز تكوين وسام الحكيري  دورة تكوينية 61  

711 1er anniversaire de Youth More 80/17 الجمعية التونسية لإلعالم البديل  

80/17 والبحث العلميوزارة التعليم العالي  أيام دراسية  61  

 

88/17 وزارة الشؤون املحلية والبيئة جلسة عمل 81  

61 Assemblée régionale Mouvement Yuth Club 88/17  

WorkGroup Technologies 88/17 دورة تكوينية 85  

81/17-82 مدينة العلوم بتونس دورة تكوينية 18  

BJKA Consutlting 82/17 دورة تكوينية 85  

71/17 مدينة العلوم بتونس محاضرة 711  

WorkGroup Technologies 70/17 دورة تكوينية 85  

 Centre de recherche e Droit international محاضرة وورشات عمل 51

européen à Tunis 

70/17  

70/17 مركز تكوين أيوب قالل دورة تكوينية 51  

70/17من  ايوب قالل دورة تكوينية 61  
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10/18إلى   

18/18من  Laboratoire LATAO Faculté des Sciences ورشة عمل 011  

16/18إلى   

100 Evénement : la responsabilité 

sociale  

des entreprises 

Club Junior Entreprise ISCAE 18/18  

املعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية واملياه  Kpop Super Partyتظاهرة:  40

 والغابات

04/04 

WorkGroup Technologies 13/18 دورة تكوينية 25  

01/18من  هيئة املهندسين التونسيين دورة تكوينية  250  

02/18إلى   

00/18 مركز تكوين وسام الحكيري  يوم تكويني 30  

250 Programme promotionnel des 

produits médaillés 

Organisation des Nations Unies  

pour le Développement INODU  

00/18  

08/18 جمعية "عيش تونس ي" تظاهرة "الحديث قياس" 150  

WorkGroup Technologies 08/18 دورة تكوينية 25  

06/18من  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تظاهرة علمية 200  

01/18إلى   

81 Première journée doctorale de 

l’association méditerranéenne 

d’économie et de finance 

l’Association méditerranéenne d’économie et de 

finance 

02/18  

02/18 وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري  ورشة عمل 81  

01/18من  وزارة العدل يوم دراس ي 851  

81/18إلى   

WorkGroup Technologies 80/18 دورة تكوينية 85  

87/18من EMRHOD Consulting دورة تكوينية 61  

85/18إلى   

ISLAMIC BELIEF TUNISIA 87/18 يوم تكويني 51  

جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب  ندوة فكرية 61

 بورقيبة

85/18  

83/18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلسة عمل 75  

WorkGroup Technologies 82/18 دورة تكوينية 85  

ILARS 71/18 دورة تدريبية 81  

18/15 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية ورشة عمل 51  

18/15 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل 71  

18/15 وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري  ندوة 21  

18/15من  WorkGroup Technologies دورة تدريبية 61  

18/15إلى   

18/15 مركز تكوين وسام الحكيري  دورة تكوينية 51  
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18/15من  APMA Formation دورة تكوينية 61  

16/15إلى   

les années collège » 18/15 »جمعية  تظاهرة ثقافية 811  

15/15 كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس جلسة عمل 21  

11 Atelier de travail :  

Projet MADDORWATER 

Laboratoire de Microbiologies MBA  13/15من  

11/15إلى   

GIZ 15/12 ورشة عمل 51  

ILARS GROUP 00/15 دورة تكوينية  81  

08/15 جمعية "عيش تونس ي" جلسة عمل 51  

51 2ème phase du programme PPI-

OSCAN 

North Africa Programme Coordinateur 08/15  

01/16من  FAO ورشة عمل 35  

80/16إلى   

80/16 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم اعالمي حول التوجيه الجامعي 811  

80/16 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلسات تقييمية 81  

21 Conférence (3ème édition) : 

l’Immigration au canada  

Bureau bienvenue Canada-Tunisie 87/16  

35 Atelier d’évaluation des capacités 

phytosanitaires de la Tunisie 

FAO  86/16من  

82/16إلى   

83/16 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ملتقى 51  

82/16 الجامعة التونسية ألنشطة الغوص ملتقى 21  

81/16 والبحث العلميوزارة التعليم العالي  ندوة 21  

FAO 81/16 ورشة عمل 81  

 تحديث مشروع ضمن تحسيس ي يوم 80

 التشغيلية لدعم العالي التعليم

18/13 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

18/13-17 "الدببة مملكة" األطفال روضة العربي الخط في تكوينية دورة 60  

15/13  والبيئية املحلية الشؤون وزارة عمل ورشة 50  

15/13 قرطاج جامعة – ESSAI الدراسية السنة نهاية حفل 150  

 إطار في الترشحات تقييم لجنة اجتماع 45

 العلمي للبحث الوطنية الجائزة

 والتكنولوجيا

11/13 من العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

00/13 إلى  

00/13 من العلمي والبحث العالي التعليم وزارة الجامعي التوجيه أيام 3000  

07/13 إلى  

03/13 من لإلحصاء الوطني املجلس عمل جلسة 55  

01/13 إلى  

 التعليم تحديث ملشاريع تقييمية أيام 30

 التشغيلية لدعم العالي

-83-86 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

70/13  

10/12 املائية واملوارد الفالحة وزارة عمل ورشة 61  

-12-13 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة التعليم تحديث ملشاريع تقييمية أيام 30
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لحضور عدد ا اريخ الجهة املنظمة النشاط 
ّ
 الت

أيام تقييمية ملشاريع تحديث التعليم  100

 العالي لدعم التشغيلية

18/01من  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

88/01إلى   

BJKA Consulting 15/01 دورة تكوينية  20  

15/01 مدينة العلوم بتونس محاضرة 021  

12/01 وزارة العدل دورة تكوينية 80  

ATEC2F 01/01 دورة تكوينية 30  

01/01 مدينة العلوم بتونس محاضرة 071  

07/01 مدينة العلوم بتونس محاضرة ....  

06/01 بتونسمدينة العلوم  اليوم العالمي للتغذية 170  

200 Campus Tunisie Roumanie 01/01 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

ATCT 88-87/01 جلسة عمل 100  

83/01 مدينة العلوم بتونس محاضرة ....  

83/01 مدينة العلوم بتونس محاضرة ....  

 Unité de Gestion du Programme R&I Horizon جلسة عمل 60

2020 

71-70/01  

70/01 مدينة العلوم بتونس محاضرة ....  

40 Evénement « Ariana Jaycée Talks » JCI Ariana 70/01  

10/00 مركز ريادة للتدريب والتطوير مسابقة الحساب الذهني 30  

Club des Exportateurs de Tunisie 10-18/00 ملتقى تكوين 50  

200 Korea meets Japan Tunisian Korean Events 18/00  

60 Evénement : Le Start-up 

act,questions de la loi 

Make it in Tunisia 11/02 

00/ وزارة العدل دورة تكوينية 50 06-05 

01/00 مدينة العلوم بتونس حفل العلوم 500  

يوم عمل لفائدة منسقي اللجان  40

 الوطنية القطاعية

05/00 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

1000 Job Fair 05/00 وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصار الرقمي  

 11/16 مدينة العلوم بونس محاضرة ........

03/00 مدينة العلوم بتونس محاضرة 051  

87/00 مدينة العلوم بتونس محاضرة 061  

88/00 وزارة االتعليم العالي والبحث العلمي دورة تكوينية 120  

11/12 التشغيلية لدعم العالي  

BJK Consulting 17/11 تكوينية دورة 20  

150 Coaching leadership et autres IMEC Services 15/11  

07/11 بتونس العلوم مدينة موظفي ودادية العلم يوم 150  

88/11 بتونس العلوم مدينة تكوينية دورة 10  

TAMSS 85/11 ملتقى 60  

AEEFG-Tunisie 83/11 تحسيس ي يوم 50  



 
 8102السنوي نشاط التقرير 

 

33 

 

لحضور عدد ا اريخ الجهة املنظمة النشاط 
ّ
 الت

 11/26 الشؤون الدينيةوزارة  ندوة 80

82/00-83 وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري  ورشة عمل 60  

ATERA 71/00 املؤتمر السنوي  400  

10/08  

10/08 مدينة العلوم بتونس محاضرة 071  

ورشات عمل حول البرامج الخاصة  60

 باإلجازة املوحدة

13/08 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

80 Evénement : Le Start-up 

act,questions de la loi 

Make it in Tunisia 12/08  

140 3ème édition : Evénement 

Hachathom 

AIESEC 12/09-08 

01/08 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع تقييمي 50  

00/08من  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل 100  

08/08إلى   

07/08 ودادية موظفي مدينة العلوم بتونس جلسة عامة 150  

دورة تكوينية في مجال التصرف في  50

 امليزانية حسب األهداف

08/08-07 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

05/08 مدينة العلوم بتونس يوم تكويني 15  

PLM Ressources SARL 05/08 ملقتى 50  

05/08 مدينة العلوم بتونس سهرة فلكية ........  

ورشة عمل حول منهجية البرامج  80

 الخاصة باإلجازة املوحدة

02/08-03 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

03/08من  Leader Academy دورة تكوينية 60  

01/08إلى   

02/08 مدينة العلوم بتونس اليوم العالمي للغلة العربية 320  

مجال التصرف في دورة تكوينية في  50

 امليزانية حسب األهداف

80/08-81 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

Leader Academy 81-80/08 دورة تكوينية 50  

250 Pollution plastique 80/08 مدينة العلوم بتونس  

 12/22 مدينة العلوم بتونس محاضرة ........

ورشات عمل حول البرامج الخاصة  75

 املوحدةباإلجازة 

Leader Academy  88/08من  

86/08إلى   

200 Evénement : Art Di Strada Lycée Menzeh 6 Youth Club 86/08  

Club des Exportateurs de Tunisie 83-82/08 دورة تكوينية 50  

دورة تكوينية في مجال التصرف في  50

 امليزانية حسب األهداف

82/08-83 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
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 8102 من جانفي إلى سبتمبر جدول إحصائي حول العدد الجملي للمقيمين بإقامة أبي فهر 

 املؤسسـة أو املقيــم ع/ر
تاريـخ 

 الدخــول 
 عـدد املقيميــن تاريـخ الخــروج

عـدد الليالي بحساب 

 عدد املقيمين

 مدينة إفريقيا التكنولوجّية بالسودان 1

25/12/2017 01/01/2018 1 7 

26/12/2017 09/01/2018 15 210 

27/12/2017 09/01/2018 1 13 

30/12/2017 09/01/2018 1 10 

2 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
02/01/2018 03/01/2018 1 1 

3 
املعهد العالي للتكنولوجيا الطبّية بتونس )ياسين 

 شطورو(
02/01/2018 05/01/2018 1 3 

 1 1 05/01/2018 04/01/2018 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 4

 1 1 05/01/2018 04/01/2018 كريمة القرقني 5

 3 1 08/01/2018 05/01/2018 عمادة املهندسين التونسيين )لطفي بوسعيد( 6

 6 1 13/01/2018 07/01/2018 رمزي شرشر 7

8 
التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن وزارة 

 عمارة(
08/01/2018 09/01/2018 1 1 

 4 1 12/01/2018 08/01/2018 محمد قزارة 9

 12 2 14/01/2018 08/01/2018 رياض الحداد ولطفي بن رزيق 10

11 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
09/01/2018 10/01/2018 1 1 

مة انا يقظ 12
ّ
 منظ

11/01/2018 15/01/2018 6 24 

15/01/2018 17/01/2018 20 40 

 2 1 17/01/2018 15/01/2018 رمزي شرشر 13

 1 1 17/01/2018 16/01/2018 جامعة صفاقس 14

 12 2 20/01/2018 14/01/2018 عمادة املهندسين التونسيين  15

 15 5 21/01/2018 18/01/2018 املستمر املعهد العالي للتربية والتكوين 16

 1 1 20/01/2018 19/01/2018 ديوان الطيران املدني واملطارات 17

 املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي 18

20/01/2018 26/01/2018 1 6 

20/01/2018 27/01/2018 3 21 

20/01/2018 02/02/2018 1 13 

 2 2 23/01/2018 22/01/2018 التكنولوجّية بقبلياملعهد العالي للدراسات  19

20 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
24/01/2018 25/01/2018 1 1 
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 املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي 21
24/01/2018 26/01/2018 1 2 

24/01/2018 28/01/2018 2 8 

 25/01/2018 28/01/2018 1 3 (Natech Trainingعلي التعبوري )مركز التكوين  22

 2 2 29/01/2018 28/01/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بقبلي 23

24 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
29/01/2018 30/01/2018 1 1 

 6 2 02/02/2018 30/01/2018 املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي 25

26 
املعهد العالي للتكنولوجيا الطبّية بتونس )ياسين 

 شطورو(
31/01/2018 01/02/2018 1 1 

 434 83 8102مجموع شهر جانفي 

1 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
01/02/2018 02/02/2018 1 1 

2 
ية العلوم اإلقتصادّية والتصّرف 

ّ
بصفاقس )فائقة كل

 الشرفي(
02/02/2018 03/02/2018 1 1 

 4 2 04/02/2018 02/02/2018 املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي 3

 1 1 04/02/2018 03/02/2018 املركز األوروبي للتدريب 4

5 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
05/02/2018 06/02/2018 1 1 

 3 3 06/02/2018 05/02/2018 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة 6

7 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
07/02/2018 08/02/2018 1 1 

8 WWF North Africa 06/02/2018 10/02/2018 9 36 

 1 1 08/02/2018 07/02/2018 جامعة قابس 9

 1 1 08/02/2018 07/02/2018 والبحث العلميوزارة التعليم العالي  10

 2 1 09/02/2018 07/02/2018 املدرسة الوطنّية للمهندسين بصفاقس 11

 4 2 10/02/2018 08/02/2018 خير الّدين سعيدي 12

 عبد الصمد نواصر 13
08/02/2018 11/02/2018 2 6 

08/02/2018 13/02/2018 2 10 

 1 1 10/02/2018 09/02/2018 التكنولوجّية بقبلياملعهد العالي للدراسات  14

 رابح حمادي 15
09/02/2018 10/02/2018 1 1 

11/02/2018 12/02/2018 2 2 

 2 2 11/02/2018 10/02/2018 اسماعيل باجي 16

 6 2 13/02/2018 10/02/2018 فاطمة الرقيق 17

 4 4 14/02/2018 13/02/2018 نور الّدين عماري  18

 4 2 15/02/2018 13/02/2018 جامعة قابس 19

 2 2 17/02/2018 16/02/2018 املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي 20

 3 1 19/02/2018 16/02/2018 املبروك الغندري  21

 8 2 22/02/2018 18/02/2018 عمادة املهندسين التونسيين  22

23 WWF North Africa 18/02/2018 25/02/2018 9 63 
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 3 1 22/02/2018 19/02/2018 عمادة املهندسين التونسيين )لطفي بوسعيد( 24

 6 2 22/02/2018 19/02/2018 املدرسة الوطنّية للمهندسين بصفاقس 25

 4 1 23/02/2018 19/02/2018 جامعة قفصة 26

27 
املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بباجة )نعمان 

 محجوب(
19/02/2018 23/02/2018 1 4 

 12 3 23/02/2018 19/02/2018 جامعة قابس 28

29 
الغرفة الجهوّية لدائرة املحاسبات بسوسة )فيصل 

 ماني(
22/02/2018 23/02/2018 1 1 

 22/02/2018 25/02/2018 1 3 (Natech Trainingعلي التعبوري )مركز التكوين  30

 2 1 27/02/2018 25/02/2018 جامعة قابس 31

32 
العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن  وزارة التعليم

 عمارة(
26/02/2018 27/02/2018 1 1 

 4 2 28/02/2018 26/02/2018 عمادة املهندسين التونسيين  33

 1 1 28/02/2018 27/02/2018 رامي عطّية 34

 1 1 28/02/2018 27/02/2018 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس )فاطمة إدريس( 35

 210 72 8102مجموع شهر فيفري 

1 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
01/03/2018 02/03/2018 1 1 

 1 1 04/03/2018 03/03/2018 املركز األوروبي للتدريب 2

 6 1 10/03/2018 04/03/2018 عمادة املهندسين التونسيين  3

4 
بن  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد

 عمارة(
05/03/2018 06/03/2018 1 1 

 1 1 06/03/2018 05/03/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بقبلي 5

 1 1 06/03/2018 05/03/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بقبلي 6

 4 2 07/03/2018 05/03/2018 املدرسة الوطنّية للمهندسين بصفاقس 7

 05/03/2018 09/03/2018 1 4 (Natech Trainingعلي التعبوري )مركز التكوين  8

9 
املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بالقصرين 

 )سمير الفالحي(
05/03/2018 10/03/2018 1 5 

10 
املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بباجة )نعمان 

 محجوب(
05/03/2018 10/03/2018 1 5 

 48 4 17/03/2018 05/03/2018 التونسّية للدّراجات الجامعة 11

12 
الغرفة الجهوّية لدائرة املحاسبات بسوسة )شهاب 

 تريمش(
08/03/2018 09/03/2018 1 1 

13 
الغرفة الجهوّية لدائرة املحاسبات بسوسة )فيصل 

 ماني(
08/03/2018 09/03/2018 1 1 

 1 1 09/03/2018 08/03/2018 بلقيس شعبان 14

 2 1 11/03/2018 09/03/2018 املركز األوروبي للتدريب 15

 2 1 11/03/2018 09/03/2018 الجمعّية التونسّية لألشّعة )سندة غابري( 16

 2 1 11/03/2018 09/03/2018 الجمعّية التونسّية لألشّعة )أحمد عبد هللا( 17
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 2 1 11/03/2018 09/03/2018 الجمعّية التونسّية لألشّعة )هيثم ينقي( 18

 2 1 11/03/2018 09/03/2018 الجمعّية التونسّية لألشّعة )حمزة زّمال( 19

20 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
12/03/2018 13/03/2018 1 1 

 20 1 01/04/2018 12/03/2018 الجامعة التونسّية للتايكوندو 21

22 
للتربية والتكوين املستمر )عبد الكريم املعهد العالي 

ف(
ّ
 عال

13/03/2018 15/03/2018 1 2 

 3 1 17/03/2018 14/03/2018 الجمعّية التونسّية لعلوم الفلك 23

 10 2 20/03/2018 15/03/2018 جامعة باملغرب )رداد بنقومي( 24

 378 14 01/04/2018 05/03/2018 وزارة شؤون الشباب والرياضة 25

26 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
15/03/2018 16/03/2018 1 1 

 5 5 17/03/2018 16/03/2018 الجمعّية التونسّية لعلوم الفلك 27

 2 1 19/03/2018 17/03/2018 كلية العلوم بقابس 28

29 
املعهد العالي لالعالمّية وامللتيميديا بصفاقس )رندة 

 بوخريص(
18/03/2018 19/03/2018 1 1 

30 
ق 

ّ
جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا باملغرب )موف

 عبد الّرحيم(
18/03/2018 23/03/2018 1 5 

31 
املدرة الوطنّية العليا للمهندسين بتونس )حسان 

 صّديق(
20/03/2018 21/03/2018 1 1 

 2 1 23/03/2018 21/03/2018 كلية العلوم بقابس 32

 التونسّية لعلوم الفلكالجمعّية  33
21/03/2018 22/03/2018 1 1 

21/03/2018 23/03/2018 2 4 

 22 2 01/04/2018 21/03/2018 الجامعة التونسّية للتايكوندو 34

35 
معهد منزل الحبيب بورقيبة )فيصل امليساوي 

 ونجيب نصرة(

21/03/2018 24/03/2018 1 3 

21/03/2018 25/03/2018 1 4 

 4 1 25/03/2018 21/03/2018 املجلس الدولي للشباب 36

37 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(
22/03/2018 23/03/2018 1 1 

38 
املدرة الوطنّية العليا للمهندسين بتونس )حسان 

 صّديق(
23/03/2018 27/03/2018 1 4 

 2 2 26/03/2018 25/03/2018 املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي 39

40 
املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بالقصرين 

 )سمير الفالحي(
25/03/2018 26/03/2018 1 1 

 5 1 30/03/2018 25/03/2018 املدرة الوطنّية العليا للمهندسين باملنستير 41

 5 1 30/03/2018 25/03/2018 املدرة الوطنّية العليا للمهندسين باملنستير 42

43 SMT Ordre and Banach Spaces 25/03/2018 31/03/2018 3 18 

 6 1 31/03/2018 25/03/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بتوزر 44

 1 1 27/03/2018 26/03/2018وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن  45
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 عمارة(

 5 1 31/03/2018 26/03/2018 للدراسات التكنولوجّية بالقصريناملعهد العالي  46

 2 1 30/03/2018 28/03/2018 املدرسة اإلعدادّية بسبيطلة )جمال سعودي( 47

 1 1 30/03/2018 29/03/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بقبلي 48

 H-CORP 30/03/2018 31/03/2018 1 1مؤسسة  49

 611 78 8102مارس مجموع شهر 

 1255 233 املجموع الجملي

 املؤسسـة أو املقيــم ع/ر
تاريـخ 

 الدخــول 

تاريـخ 

 الخــروج

عـدد 

 املقيميــن

عـدد الليالي بحساب 

 عدد املقيمين

 الجامعة التونسّية للتايكوندو 1
01/04/201

8 
07/04/2018 2 12 

 وزارة شؤون الشباب والرياضة 2
01/04/201

8 
07/04/2018 16 96 

3 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(

02/04/201

8 
03/04/2018 1 1 

4 SMT Order Banch Spaces 
02/04/201

8 
05/04/2018 1 3 

 Challenge Company Consultingمؤسسة  5
02/04/201

8 
06/04/2018 1 4 

 جامعة قابس 6
04/04/201

8 
06/04/2018 1 2 

 )باية ويكان( 9املعهد العالي بالجزائر  7
04/04/201

8 
07/04/2018 1 3 

8 IEEE Tunisia Section 
06/04/201

8 
07/04/2018 1 1 

 (Natech Trainingعلي التعبوري )مركز التكوين  9
06/04/201

8 
08/04/2018 1 2 

 جامعة قابس 10
06/04/201

8 
07/04/2018 1 1 

 والرياضةوزارة شؤون الشباب  11
07/04/201

8 
01/05/2018 34 816 

 مركز البحث في الرقميات بصفاقس 12
09/04/201

8 
12/04/2018 1 3 

13 

 I.A.F.D (الشابي نادية)  

13/04/201

8 
14/04/2018 1 1 

14 
16/04/201

8 
18/04/2018 1 2 

15 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(

16/04/201

8 
17/04/2018 1 1 
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 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 16
16/04/201

8 
18/04/2018 1 2 

 املدرسة الوطنّية لالدارة )فائقة بلقاسم( 17
22/04/201

8 
27/04/2018 1 5 

18 
املدرسة الوطنّية للمهندسين بصفاقس )إيمان 

 مصمودي(

23/04/201

8 
24/04/2018 1 1 

19 
العلمي )عبد املجيد بن وزارة التعليم العالي والبحث 

 عمارة(

23/04/201

8 
24/04/2018 1 1 

 شيراز شعبان ونزيهة السالمي  20
24/04/201

8 
27/04/2018 2 4 

 عائدة الشرمي 21
27/04/201

8 
29/04/2018 1 2 

 963 71 8102مجموع شهر أفريل 

 وزارة شؤون الشباب والرياضة 1
01/05/201

8 
01/06/2018 34 1054 

 قفصةجامعة  2
02/05/201

8 
03/05/2018 1 1 

3 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )عبد املجيد بن 

 عمارة(

07/05/201

8 
08/05/2018 1 1 

 مركز البحث في الرقميات بصفاقس 4
02/05/201

8 
04/05/2018 1 2 

 مركز البحث في الرقميات بصفاقس )مهدي العيادي( 5
04/05/201

8 
05/05/2018 1 1 

 فيصل امليساوي  6
04/05/201

8 
07/05/2018 1 3 

 جامعة قابس 7
07/05/201

8 
10/05/2018 1 3 

 (Natech Trainingعلي التعبوري )مركز التكوين  8
10/05/201

8 
13/05/2018 1 3 

9 
ية العلوم اإلقتصادّية والتصّرف بصفاقس )فائقة 

ّ
كل

 الشرفي(

11/05/201

8 
13/05/2018 1 2 

 داود الفرجاني 10
13/05/201

8 
14/05/2018 1 1 

 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بقبلي 11
13/05/201

8 
14/05/2018 1 1 

 جامعة قابس 12
17/05/201

8 
18/05/2018 1 1 

 فيصل امليساوي  13
31/05/201

8 
01/06/2018 1 1 
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 1074 46 8102مجموع شهر ماي 

 وزارة شؤون الشباب والرياضة 1
01/05/201

8 
01/06/2018 34 1054 

 فيصل امليساوي  2
01/06/201

8 
02/06/2018 1 1 

3 
ية العلوم اإلقتصادّية والتصّرف بصفاقس )محمود 

ّ
كل

 ناجي(

20/06/201

8 
23/06/2018 1 3 

 1058 36 8102مجموع شهر جوان 

 3095 153 املجموع الجملي

 املقيميــن عـدد الخــروج تاريـخ الدخــول  تاريـخ املقيــم أو املؤسسـة ر/ع
 بحساب الليالي عـدد

 املقيمين عدد

 0154 14 10/18/9108 10/11/9108 والرياضة الشباب شؤون وزارة 0

8 
 دّرة) بصفاقس للمهندسين الوطنّية املدرسة

 (السالمي
10/11/9108 19/11/9108 0 0 

 9 9 14/11/9108 11/11/9108 قابس جامعة 7

8 
 بن املجيد عبد) العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 (عمارة
11/11/9108 11/11/9108 0 4 

 4 0 18/11/9108 14/11/9108 صفاقس جامعة 5

 1 0 01/11/9108 01/11/9108 قفصة جامعة 6

 0 0 01/11/9108 06/11/9108 قابس جامعة 3

 قفصة جامعة 2
04/11/9108 05/11/9108 0 0 

04/11/9108 06/11/9108 0 9 

1 
 بن املجيد عبد) العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 (عمارة
11/11/9108 10/11/9108 0 0 

 0137 88 8102 جويلية شهر مجموع

 املقيميــن عـدد الخــروج تاريـخ الدخــول  تاريـخ املقيــم أو املؤسسـة ر/ع
 بحساب الليالي عـدد

 املقيمين عدد

 0154 14 10/12/9108 10/18/9108 والرياضة الشباب شؤون وزارة 0

8 
 الشايب الكريم عبد) بالكاف للفالحة العليا املدرسة

 (العيدودي وزياد
10/18/9108 19/18/9108 9 9 

 0156 76 8102 أوت شهر مجموع

 املقيميــن عـدد الخــروج تاريـخ الدخــول  تاريـخ املقيــم أو املؤسسـة ر/ع
 بحساب الليالي عـدد

 املقيمين عدد

 0191 14 10/01/9108 10/12/9108 والرياضة الشباب شؤون وزارة 0

 1 0 11/12/9108 14/12/9108 بقفصة البدنّية والتربية للرياضة العالي املعهد 8

 9 0 04/12/9108 09/12/9108 (الوسالتي أسامة) بالكاف للفالحة العليا املدرسة 7

 1 0 91/12/9108 01/12/9108 بصفاقس الرقميات في البحث مركز 8

 9 9 02/12/9108 08/12/9108 بقبلي التكنولوجّية للدراسات العالي املعهد 5

 9 9 02/12/9108 08/12/9108 و لبيض حمزة) الفلك لعلوم التونسية الجمعّية 6
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 (بونجوم سليمة

3 
 ياسين) بتونس الطبّية للتكنولوجيا العالي املعهد

 (شطورو
94/12/9108 96/12/9108 0 9 

2 
 نعمان) بباجة التكنولوجّية للدراسات العالي املعهد

 (محجوب
94/12/9108 91/12/9108 0 1 

مة 1
ّ
 95/12/9108 91/12/9108 4 6 (ONUDI) الصناعّية للتنمية املّتحدة األمم منظ

01 
 أميرة) مريم بشط الفالحّية للعلوم العالي املعهد

 (حمداوي 
96/12/9108 91/12/9108 0 0 

 0 0 98/12/9108 91/12/9108 األطرش بسمة 00

 0 0 92/12/9108 98/12/9108 قابس جامعة 08

 98/12/9108 11/12/9108 0 9 (Natech Training التكوين مركز) التعبوري علي 07

 0182 50 8102 سبتمبر شهر مجموع

   

 8102فهر للثالثّية الرابعة جدول إحصائي حول العدد الجملي للمقيمين بإقامة أبي 

 املقيميــن تاريـخ الخــروج تاريـخ الدخــول  املؤسسـة أو املقيــم ع/ر
 /الليالي

 ملقيمينا

 2 1 03/10/2018 01/10/2018 ياسين شطورو )املعهد العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس( 1

 2 1 03/10/2018 01/10/2018 العلمي(عبد املجيد بن عمارة )وزارة التعليم العالي والبحث  2

 01/10/2018 05/10/2018 1 4 (Erasmus+ Tunisieمحمد العادل العليمي ) 3

 4 1 05/10/2018 01/10/2018 طه معتوق  4

 1 1 07/10/2018 06/10/2018 شمس الدين العزوزي  5

 1 1 09/10/2018 08/10/2018 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 6

 1 1 09/10/2018 08/10/2018 عبد املجيد بن عمارة )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( 7

 2 1 10/10/2018 08/10/2018 ياسين شطورو )املعهد العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس( 8

 1 1 11/10/2018 10/10/2018 عبد املجيد بن عمارة )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( 9

 1 1 12/10/2018 11/10/2018 أسامة الوسالتي )املدرسة العليا للفالحة بالكاف( 10

 1 1 16/10/2018 15/10/2018 املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي 11

 2 1 17/10/2018 15/10/2018 محمد الطّبابي )املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي( 12

 1 1 17/10/2018 16/10/2018 املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي 13

 16/10/2018 19/10/2018 1 3 (Erasmus+ Tunisieمحمد العادل العليمي ) 14

 4 1 21/10/2018 17/10/2018 محمد الطّبابي )املؤسسة التكوينّية ليدر أكاديمي( 15

 1 1 19/10/2018 18/10/2018 جامعة قابس 16

 20/10/2018 27/10/2018 1 7 (Dr.Freddyاملعهد الوطني للبحوث الزراعّية بتونس ) 17

 2 1 24/10/2018 22/10/2018 ياسين شطورو )املعهد العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس( 18

 2 1 26/10/2018 24/10/2018 عبد املجيد بن عمارة )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( 19

 6 1 31/10/2018 25/10/2018 بصفاقس(عمر كحولي )املدرسة الوطنّية للمهندسين  20

21 
ية التكنولوجيا بجامعة تلمسان

ّ
 الجزائر(-لينا بن جّمة )كل

26/10/2018 29/10/2018 1 3 

22 29/10/2018 31/10/2018 1 2 
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 2 1 31/10/2018 29/10/2018 ياسين شطورو )املعهد العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس( 23

 1054 34 31/10/2018 01/10/2018 الشباب والرياضةوزارة شؤون  24

 1109 57 8102مجموع شهر أكتوبر                

 29/10/2018 02/11/2018 1 4 (Erasmus+ Tunisieمحمد العادل العليمي ) 1

ي 2
ّ
 4 2 02/11/2018 29/10/2018 محمد بّية الشط

ية التكنولوجيا بجامعة  3
ّ
 3 1 03/11/2018 31/10/2018 الجزائر(-تلمسانلينا بن جّمة )كل

 10 1 10/11/2018 31/10/2018 عمر كحولي )املدرسة الوطنّية للمهندسين بصفاقس( 4

 1 1 02/11/2018 01/11/2018 عادل فرحاني 5

 1 1 04/11/2018 03/11/2018 أسمهان البوغديري  6

 1 1 04/11/2018 03/11/2018 شمس الّدين العزوزي  7

 2 1 07/11/2018 05/11/2018 ياسين شطورو )املعهد العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس( 8

 1 4 09/11/2018 08/11/2018 املعهد العالي لإلعالمّية وامللتيميديا بقابس 9

ية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد 10
ّ
 1 4 11/11/2018 10/11/2018 كل

 1 1 13/11/2018 12/11/2018 التعليم العالي والبحث العلمي(عبد املجيد بن عمارة )وزارة  11

 3 2 14/11/2018 11/11/2018 بلقيس شعبان 12

 2 1 14/11/2018 12/11/2018 ياسين شطورو )املعهد العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس( 13

 1 1 16/11/2018 15/11/2018 رفيقة بلقاسم 14

 31 2 16/12/2018 15/11/2018 التكنولوجّية بقبلياملعهد العالي للدراسات  15

 15/11/2018 17/11/2018 1 2 (Erasmus+ Tunisieمحمد العادل العليمي ) 16

 1 1 19/11/2018 18/11/2018 محرز رمضان )جامعة قابس( 17

 26/11/2018 30/11/2018 1 4 (Erasmus+ Tunisieمحمد العادل العليمي ) 18

 2 2 23/11/2018 21/11/2018 الرقميات بصفاقسمركز البحث في  19

 2 2 23/11/2018 21/11/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية باملهدية 20

 4 1 24/11/2018 20/11/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بتوزر 21

 2 2 25/11/2018 23/11/2018 محمد كمون  22

 2 1 28/11/2018 26/11/2018 العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس(ياسين شطورو )املعهد  23

 1 1 29/11/2018 28/11/2018 فاطمة ادريس الؤواري  24

 1 1 28/11/2018 27/11/2018 عبد املجيد بن عمارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( 25

 1 1 30/11/2018 29/11/2018 العلمي(عبد املجيد بن عمارة وزارة التعليم العالي والبحث  26

 4 1 30/11/2018 26/11/2018 محمد العليمي 27

 1020 34 30/11/2018 01/11/2018 وزارة شؤون الشباب والرياضة 28

 1112 73 8102مجموع شهر نوفمبر                

 30/11/2018 01/12/2018 2 1 (ATERAرياض جمعة ) 1

 1 1 01/12/2018 30/11/2018 أماني العيوني 2

 29/11/2018 02/12/2018 1 3 (ATERAحياة دّباش ) 3

 1 2 02/12/2018 01/12/2018 علي سعدهللا 4

 2 2 02/12/2018 30/11/2018 محمد كمون  5

 2 1 05/12/2018 03/12/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية باملهدية 6
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 1 1 06/12/2018 05/12/2018 جامعة قفصة رشاد بن يونس 7

 4 2 06/12/2018 02/12/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية بقبلي 8

 2 1 05/12/2018 03/12/2018 ياسين شطورو )املعهد العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس( 9

 1 1 06/12/2018 05/12/2018 عبد املجيد بن عمارة 10

 2 1 07/12/2018 03/12/2018 محمد العليمي 11

 1 1 11/12/2018 10/12/2018 ياسين شطورو )املعهد العالي للتكنولوجيات الطّبية بصفاقس( 12

 1 1 11/12/2018 10/12/2018 عبد املجيد بن عمارة 13

 1 1 12/12/2018 11/12/2018 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس 14

 1 4 14/12/2018 13/12/2018 العالي والبحث العلمي بتونسوزارة التعليم  15

 2 1 14/12/2018 12/12/2018 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 16

 2 1 14/12/2018 12/12/2018 ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 17

 2 15 19/12/2018 17/12/2018 وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابّية 18

 1 27 21/12/2018 20/12/2018 التعليم العالي والبحث العلمي بتونسوزارة  19

 1 1 21/12/2018 20/12/2018 جامعة قفصة 20

 2 2 22/12/2018 20/12/2018 إدارة الفضاءات العلمّية بمدينة العلوم بتونس  21

 2 1 21/12/2018 19/12/2018 عبد املجيد بن عمارة )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( 22

 2 2 21/12/2018 19/12/2018 علي سعدهللا ليدر أكاديمي 23

 7 2 27/12/2018 20/12/2018 فيصل بن جّدي املعهد الوطني للدراسات الفالحية بتونس 24

 1 2 27/12/2018 26/12/2018 مركز البحث في الرقميات بصفاقس 25

 1 1 28/12/2018 27/12/2018 بتطاويناملعهد العالي للدراسات التكنولوجية  26

 1 2 28/12/2018 27/12/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 27

 1 1 28/12/2018 27/12/2018 املعهد العالي للدراسات التكنولوجّية باملهدية 28

 4 1 28/12/2018 24/12/2018 جامعة قابس 29

 4 2 23/12/2018 19/12/2018 املستشفى الجهوي بقابس 30

 1 10 28/12/2018 27/12/2018 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس 31

 14 1 29/12/2018 15/12/2018 معهد الزيتونة بتونس 32

 510 34 16/12/2018 01/12/2018 وزارة شؤون الشباب والرياضة 33

 574 120 8102مجموع شهر ديسمبر                

 

 

 املدينة في الجهات
 أيام النشاط مكان النشاط النشاط عدد املستفيدين

011 
 ورشة علمية

 

املكتب املحلي للمصائف 

 منزل بورقيبة لجوالنوا

 فيفري  00

111 

 الفلك السيار

 ورشة علمية

 سهرة فلكية

  10فيفري  إلى  98 معهد العهد الجديد بالصخيرة

 مارس

 

 أفريل 2،  8، 1 قصر العلوم باملنستير الفلك السيار 451
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 8102 خالل سنةامللحق الصحفي لنشاط مدينة العلوم بتونس 

 
 

 

 علمية:ورشات 

 الساعة الشمسية -

 استخراج الحمض النووي -

 صنع الحمض النووي  -

81 

 الفلك السيار

 مشاهدة الشمس

 

 دار الشباب 

 بمنزل تميم نابل

 أفريل 04

915 

 الفلك السيار

 عرض علمي"اكتشاف الكون"

 سهرة فلكية

 

 مارس بالكاف 9معهد 

 أفريل 02

 

091 
 

 القبة الفلكية املتنقلة

 دار الشباب الحفصية

 ببرج العامري منوبة

 أفريل 95

 

21 
 القبة الفلكية

 سهرة فلكية

 ماي 02 مدينة الثقافة تونس

 املجموع 0405
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 برنامج العطلة

 االذاعات املتدخل

 اذاعة الشباب الفضاءات العلميةكاهية مديرة 

 امللحق الصحفي

 االذاعة الوطنية

 اذاعة املنستير

 اذاعة الكاف

 اذاعة اكسبرس اف ام

 اذاعة صفاقس

 اذاعة تونس الدولية كاهية مديرة الفضاءات العلمية

 اذاعة تونس الثقافية
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  جدول مداخالت اليوم الوطني للباس التقليدي

 

 الخاصة ببرنامج العطلة والعيد الرابع لقرية العلوم اإلذاعيةجدول املداخالت 

 االذاعة التاريخ التوقيت املتدخل

 اذاعة تونس الدولية 2018-3-13 7.20 املديرة العامة

 -السيدة فاتن عبد الكافي 

 بالتونس ي

 

 االذاعة الوطنية 14-3-2018  بعد نشرة اخبار الظهيرة

 اذاعة ديوان اف ام 2018-3-15 9-10

  اذاعة تونس الثقافية 14-3-2018 18.00

 اذاعة صفاقس 14-3-2018 13.30

 اذاعة املنستير 16-3-2018 8.30

 اإلذاعة التاريخ التوقيت املتدخل

 اإلذاعة الوطنية مارس 7 3.85 املديرة العامة

 امللحق الصحفي
 إذاعة ديوان اف ام مارس 5 1.05-01.11

 إذاعة صبرة اف ام مارس 5 81.11

 اذاعة املنستير مارس 3 يتم تحديد التوقيت الحقا

 الوطنية االولى / تلفزة مارس  2 بداية من العاشرة صباحا  املديرة العامة

للحديث على  مدير قرية العلوم

 عيد ميالد قرية العلوم

للحديث على  امللحق الصحفي

 اذاعة الشباب  مارس  2 08
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اذاعة -وكالة تونس افريقيا لالنباء-قناة الجنوبية-التي واكبت افتتاح فضاء الحمض النووي للجميع:  اإلعالموسائل 

 االذاعة الوطنية-ديوان اف ام

 

 

 برنامج العطلة

 اذاعة الكاف  مارس  1 2.05 املديرة العامة

 االذاعة الوطنية مارس  08 07.81 مدير قرية العلوم

 إذاعة تونس الثقافية مارس 07 2.05

كاهية مديرة الفضاءات 

 العلمية

 قناة نسمة مارس 08 

 اذاعة تونس الدولية  مارس  05 2.05

 قناة نسمة  مارس 05 مارس 01 املديرة العامة
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ل إعالميلقرية العلوم بتطاوين حضور  كان
ّ
قرية العلوم والبرمجة الخاصة بالتالميذ في  أنشطةفي مداخلة حول  تمث

 الشراكة مع املندوبية الجهوية للتربية بتطاوين:  إطار 

 9108فيفيري  91موزاييك:  إذاعة -

 9108فيفيري  91تطاوين:  إذاعة -

 

  االحتفال بعيد ميالد قرية العلوم: إطار مداخالت في 

 مارس 8الشباب:  إذاعة -

 مارس 09تطاوين:  إذاعة -

 مارس 01تونس الثقافية :  إذاعة -

 مارس 01تطاوين:  إذاعة -

 مارس 08التلفزة الوطنية:  -

 مارس 08قناة نسمة:  -

 مارس 08تطاوين:  إذاعة -

 مارس 08صبرة اف ام:  -

 مارس 08اوليس اف ام:  إذاعة -

مارس مداخلة لتقييم  02تطاوين:  إذاعة -

 مارس 08تظاهرة 

فريل حول السهرة أ 90تطاوين:  إذاعة -

ماي حول اختتام  01ويوم  ،الفلكية

املسابقة الجهوية في علم الفلك بين املدارس 

االحتفال باليوم العالمي  إطار في و ،االعدادية

.9108جوان  90للشمس يوم 

 

 النجوم ليلة لسهرة اإلذاعية املداخالت

 التاريخ االذاعة

 جويلية 4 الوطنية

  جويلية 18  تونس الدولية

 02جويلية  جوهرة اف ام

  جويلية 20  الكاف

  جويلية 20 الوطنية

 91جويلية   الدولية اذاة تونس

  جويلية 24 تونس الثقافية

 94جويلية  ديوان اف ام

  25جويلية  املنستير

 95جويلية  الوطنية
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 96جويلية  الشباب

 96جويلية   راديو ماد

  27جويلية   الشباب

 91جويلية   موزاييك

 الوطنية

 الثقافة

 الشباب

 91جويلية 

 91جويلية   صفاقس

لليلة النجوم بقرية العلوم بتطاوين اإلعالميةالتغطية   

 نقل مباشر.اذاعة تطاوين: 

 تقرير مكتوب و فيديو على صفحة موزاييك.موزاييك اف ام: 

 تقرير مكتوب و فيديو على صفحة االذاعة.اوليس اف ام: 

 تقرير تلفزي.قناة نسمة: 

 8102 لسنة الرابع الثالثي خالل العلوم مدينة برمجة تقديم

 .العلوم مدينة برنامج لتقديم باي نجوى  السيدة نسمة قناة استضافت

 Medina Assos الشراكة برنامج

 واذاعة املنستير، اذاعة موجات على Medina Assos  الشراكة برنامج تقديم العامة املديرة السيدة تولت

 .الوطنية واالذاعة الدولية تونس

 الباحثين ليلة

 واذاعة الوطنية، واالذاعة نسمة، قناة على الباحثين ليلة بتظاهرة التعريف في بتونس العلوم مدينة ساهمت

 .صفاقس واذاعة الكاف، واذاعة املنستير، واذاعة الثقافية، تونس واذاعة الشباب،

  
  سبتمبر 82 يوم املتجددة  الطاقات محاضرة

 املنستير وإذاعة الشباب وإذاعة الوطنية اإلذاعة في عنها اإلعالن تم وقد املحاضرة األولى الوطنية التلفزة واكبت

، تونس الدولية إذاعةتم تنظيم سلسلة من املداخالت لتقديم تظاهرة يوم البحر في و  .الثقافية تونس وإذاعة

 .املنستير إذاعة، الشباب إذاعة، الوطنية اإلذاعة
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نوفمبر 01، حفل العلوم   

 القناة التاريخ املتدخل

 مديرة الفضاءات العلمية
 أكتوبر 17

 سكرة / أستوديو  اف ام ديوان

 Express إذاعة العلوماملديرة العامة ملدينة 

 الشباب إذاعة  أكتوبر 19 السيد عادل بالزنين

 املسؤول عن فضاء االستكشافات
 أكتوبر 21

 IFM إذاعة

 املديرة العامة ملدينة العلوم
 شمس اف ام إذاعة

 أكتوبر 22
 نسمة

 2الوطنية  امللحق الصحفي للمدينة 

 تونس الدولية إذاعة  أكتوبر 23 مديرة الفضاءات العلمية

 1الوطنية   أكتوبر 25 امللحق الصحفي للمدينة 

 أكتوبر 26 مديرة الفضاءات العلمية
  الوطنية اإلذاعة

  تونس الثقافية إذاعة

 املنستير إذاعة   أكتوبر 28 امللحق الصحفي للمدينة 

 صفاقس إذاعة أكتوبر 29 مديرة الفضاءات العلمية

  تطاوين إذاعة  نوفمبر 3 مدير قرية العلوم بتطاوين

  الكاف إذاعة نوفمبر 5 امللحق الصحفي للمدينة 

 املنستير إذاعة نوفمبر 9 السيد صالح نصر
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  .تونس الثقافية، و املنستير، و تونس الدولية، و شمس اف ام، و الشباب إذاعةكّل من  املواكبات امليدانيةوتولت 

جريدة الصباح كما قامت  .فضاء االستكشافات الذي شهد عملية صيانة منوواكبت الجزيرة هذا الحدث العلمي 

 .نوفمبر 01بتاريخ بنشر مقال بقلم املستشارة الصحفية الرئيسة بمدينة العلوم السيدة روضة السالمي 
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تونس على اإلذاعات التالية: ، واليوم العاملي للغة العربية اليوم العاملي للسيدا، و اإلحصائياتيوم تّم اإلعالن عن 

 تونس الدولية، و تطاوين، و املنستير، و اكسبرس اف ام، و الوطنية، و الشباب، و الثقافية

  
وتمت مواكبة توقيع اتفاقية الشراكة لبعث قرية العلوم بتطاوين، من خالل عدد من املواقع االلكترونية، ومقال 

 الصحفية الرئيسة عن مشروع قرية العلوم بقبلي.صحفي صدر بموقع الجزيرة.نت بقلم املستشارة 
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 االستشهار بالبطاقة التكنولوجية تفاصيل
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 برامج العطل املدرسية

 
 

 بتطاوين العلوم بقرية النجوم ليلة سهرة برنامج
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 األيام الوطنية للتوجيه الجامعي
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 املدينةمعلقات الروبوتات في 

 
 


