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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مدينة العلوم بتونس

 
  "2019الجمعيّات  -مشاريع" المدينةدعوة 

) تهدف إلى نشر الثقافة العلميّة في CST( مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إداريّة مدينة العلوم بتونس
وهي تهدف من خالل أنشطتها إلى  ،صفوف مختلف الشرائح االجتماعيّة وفي كامل تراب الجمهوريّة

الحديثة. كما تهدف إلى ربط الحاضر بالمستقبل  تإيقاظ تطلعات الناشئة نحو العلوم ونحو االكتشافا
   .عن التجذّر في الماضي وبناء لحاضر نيّر وطوقا لمستقبل مشرق اتعبير

تسعى مدينة العلوم بتونس، في إطار استراتيجيّتها لنشر الثقافة العلميّة ولخلق ديناميكية في مدينة العلوم 
. وهي دعوة مفتوحة   Medina-Assos’2019 وتنويع أطباقها العلميّة إلى خلق مدينة الجمعيّات 

في العديد من االختصاصات من علوم صحيح وعلوم الفّن،  لمختلف الجمعيّات الناشطة في المجال العلمي
القديمة والحديثة. ويأتي هذا المشروع في صلب رغبة المدينة إلى جانب العلوم االنسانيّة والتكنولوجيّة 

ل االستجابة لألفكار المجّددة وتشجيع المناسبة االجتماعي والجامعي من خال في االنفتاح على محيطها
  منها لتمشيها وطموحاتها.

  
  شروط المشاركة:

 .إنشاء الجمعيّة العلميّة منذ سنة على األقّل قبل إيداع ملّف المشروع  
  سبتمبر، والمتعلّق بتنظيم  04المؤّرخ في  2011لسنة  88مرسوم قانون عدد احترام مبادئ

 الجمعيّات.
  من نسبة التأطير( وهي نسبة الحاصلين  %30المكتب التنفيذي للجمعيّة على يجب أن يضمن

 على الدكتوراه أو بصدد إنجاز أطروحاتهم على أن يكونوا في المرحلة النهائيّة)
  شروط التقديم:

والتي لديها مشروعات مستحدثة أن تودع ملفات  يجب على الجمعيات الراغبة في التقّدم لهذا العرض
  تحتوي على:

لثالثة للسنوات الثالث األخيرة (سنة واحدة على أقّل تقدير و ثالث سنوات تقرير نشاط  .1
 على أقصى تقدير)

(نشاط واحد لكّل  2019العمل على برمجة أنشطة مشتركة مع مدينة خالل سنة  .2
 جمعيّة) يحتوي على:

  اقتراح نشاط على نطاق واسع: يوم وطني أو دولي أو ورشات أو مسابقة... 2-1



  اقتراح على األقّل نشاط علمي مجّدد 2-3
  اقتراح أنشطة علميّة أخرى 2-3
  

 يحتوي الملف اإلداري على: .3
   الرائد الرسمينسخة من  3-1
  نسخة من رخصة النشاط 3-2
  آخر تركيبة للمكتب التنفيذي 3-3
  التقرير المالي للسنة المنقضية 3-4
  

  شروط التقييم
الداخليّة لمدينة العلوم بتونس بتقييم الملفات المقترحة من قبل المشاركين.  تكلف اللجنة

  وهي تتلّخص فيما يلي: 
   %25تقييم تقرير النّشاط من حيث ثرائه وأثرها االجتماعي...بنسب  -1
  % 50تقييم المشروع المقترح بنسبة  -2

  10درجة توافق المشروع مع أهداف مدينة العلوم %  
 20ألنشطة المقترحة درجة التجديد في ا %  
  10عدد األعمال المقترحة%  
  10نوعيّة األعمال المقترحة%  

مدى انتشار الجمعية ( عدد المنخرطين أو المعجبين على شبكات التواصل  -3
 االجتماعي، ومدى ظهورها في وسائل اإلعالم)

  االمتيازات الممنوحة:
جمعية على أقصى تقدير في هذه الدعوة للمشاركة. وسيتم منح  15 سيتم اختيار عدد

صفة الشريك المميّز لمدينة العلوم بتونس للجمعيات التي سوف تصنّف ملفاتها الخمس 
. أما الجمعيّات العشرة المتبقيّة،  %80األوائل والتي سوف تحصل على عدد أكثر من 

فهي تعتبر جمعيات شريكة مع  %80و 65والتي سوف تحصل على عدد يتراوح بين 
مدينة العلوم بتونس. في حالة المساواة بين الملفات سيكون الفيصل العدد المسند بالنسبة 

  إلى مدى انتشار الجمعيّة. أما االمتيازات التي ستسند للجمعيات فهي التالية:
  :شريك 

م يتمتع الشريك بقاعة مجانا مرة في السنة لعقد اجتماعها العام أو لتنظي -1
 الشغورنشاط علمي (قاعة ابن الهيثم أو األخبار العلميّة) حسب 

 
على تكلفة كراء مدرج ابن خلدون أو  %20يتمتّع الشريك بتخفيض  -2

 الشغورالخوارزمي مرة في الشهر حسب 
 



 
 

 شريك مميّز 
يتمتع الشريك بقاعة مجانا مرة في السنة لعقد اجتماعها العام أو لتنظيم  -1

 الهيثم أو األخبار العلميّة) حسب الشغورنشاط علمي (قاعة ابن 
على تكلفة كراء مدرج ابن خلدون أو  %20يتمتّع الشريك بتخفيض  -2

 الخوارزمي مرة في الشهر حسب الشغور
ليالي بإقامة أبي  10 ةعلى أقصى تقدير إقام % 50يتمتّع بتخفيض  -3

  فهر في خمس غرف مّرة واحدة في السنة.
   تواريخ هامة:           

 على الساعة منتصف  2018أكتوبر  17أجل لقبول الملفات: األربعاء  آخر
 النهار

  2018ديسمبر  05إعالن النتائج: األربعاء  
  2018توقيع االتفاقيات: آخر شهر ديسمبر  

مالحظة: يجب إيداع الملفات كاملة لدى مكتب الضبط بمدينة العلوم بتونس بشارع مدينة العلوم           
أو   21671753415المعلومات، الرجاء االتّصال بالسيّدة بسمة بالّشيخ على الرقم التالي  لمزيد  بتونس.

: ياإللكترون، أو عبر البريد 21671767777عبر الفاكس على الرقم 
medina.sciences@cst.rnu.tn   

  
  

 
  

  
  


