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االفتتاحّية
واصلــت مدينــة العلــوم خــالل صائفــة ســنة 2016 تنفيــذ برنامجها 
العلمــي وهــو برنامــج متنــّوع الفقــرات مثّلــت قّمتــه ســهرة ليلــة 
ــة التــي شــهدت إقبــاال جامهريــا منقطــع النظــر  النجــوم الفلكيّ
إىل جانــب املدرســة الصيفيّــة يف علــم الفلــك وكذلــك املحــارضات 
ــة وغرهــا مــن األنشــطة التــي اكتســت نكهــة  والورشــات العلميّ

صيفيّــة. 
ــس مخــر األدن ADN وهــو  ــوم بتون ــة العل ــد أنشــأت مدين و ق
ــر وأدوات  ــة باملخاب ــد الخاّص ــن املقاع ــوف م ــز بصف ــاء مجّه فض
التجربــة يوفّــر للــزّوار فرصــة املشــاركة يف عــّدة ورشــات تتمحــور 

ــة عــن اســتخراج األدن وفــّك شــفرته.   حــول تجــارب بيولوجيّ
ــة للتنميــة )koika( قاعــة  كــام جّهــزت مبســاعدة الوكالــة الكوريّ
خصصــت للواقــع املعــّزز مجّهــزة بتقنيــات إعالميّــة حديثــة تجعل 
الزائــر يتعامــل مــع الواقــع املعــّزز الــذي ينســجم فيــه الواقعــّي 
ــم.  ــن حياته ــا ميادي ــل فيه ــدة تتداخ ــة فري ــة يف فرص باالفرتاضيّ
وتحتضــن املدينــة كــام دأبــت عــى ذلــك و ابتــداء مــن 15 
ــا  ــا تفاعليّ ــا علميّ ــاي 2017 معرض ــة 17 م ــر 2016 إىل غاي نوفم
ــة  ــه مدين ــّدم مــن خالل ــرتوس والعجــالت املســّننة« تق حــول »ال
العلــوم بتونــس لرّوادهــا بفضــل 14 وحــدة تفاعليّــة، فرصــة 
ــة يف املنــزل والســيّارة  ــا اليوميّ ــا يف حياتن الكتشــاف مــا يحيــط بن
واملصنــع فيختــرون عديــد اآلليــات املبتكــرة مثــل مقبــض البــاب 
وهــزّاز الهاتــف واملنبّــه وآلــة الحفــر... كــام تعتــزم مدينــة العلــوم 
بعــث ورشــة لصنــع الروبوتــات موّجهــة للعمــوم ومــروع مختــر 
تصنيــع Fab Lab وهــي تهــدف مــن خاللــه إىل االنخــراط يف 
ــداع  ــداد فضــاء للبحــث واإلب ــة وإىل إع ــرات العامليّ ــبكة املخت ش
ــوا مــن تجســيد مشــاريع  للخــرات والكفــاءات التونســيّة ليتمّكن
بحثهــم وتصنيــع منــاذج ســوف تســتقطب املهندســن واملؤطّريــن 
والطلبــة واملولعــن بالبحــث مــن الكفــاءات الشــابّة. ونحــن نرمــي 
ــات  ــاظ تطلع ــة وإيق ــة العلمي ــر الثقاف ــك إىل ن ــالل ذل ــن خ م

ــوم. الناشــئة نحــو العل
خالد الهاين
املدير العام
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بفضاء الحياة واإلنسان
مرض السكّري

ــزوال مبناســبة  ــة بعــد ال األربعــاء 16 نوفمــر عــى الســاعة الثالث

اليــوم العاملــي ملــرض الســّكري

ــن  ــاس ع ــز البنكري ــا يعج ــر عندم ــن يظه ــرض مزم ــّكري م الس

إفــراز كميّــة كافيــة مــن األنســولن أو عجــزه عــن االســتفادة مــن 

األنســولن الــذي ينتجــه. فــام هــي أســباب هــذا املــرض ومــا هــي 

ــه  ــا ســتجيب عن ــه؟ هــذا م ــة من ــه وطــرق عالجــه والوقاي أنواع

ــذا  ــط به ــي تحي ــد التســاؤالت الت ــة إىل عدي ــة إضاف هــذه الورش

املــرض.

مكّونات الرتبة
الجمعــة 07 ديســمر عــى الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال مبناســبة 

اليــوم العاملــي للرتبــة 

تعتــر الرتبــة دعامــة الحيــاة عــى األرض، وهــي تتكــّون مــن جــزء 

مــايّئ وصخــور الطبقــات الســفى والُدبــال وتنــّوع مــن الكائنــات 

الحيّــة. وهــي يف الواقــع خــزّان للتنــّوع الجرثومــي والحيــواين 

والنبــايت والفطــرّي والبكتــري وميثـّـل تحلـّـل هــذه الكائنــات ســبب 

تكــّون املــواّد العضويّــة.
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أرسار الرسوم البيانّية
األربعاء 21 ديسمر عى الساعة الحادية عرة

ــارد  ــة ســنة 1735 عندمــا حــّل ليون نشــأت فكــرة الرســوم البيانيّ
أوالر )1707-1783( مشــكلة الجســور الســبعة بلوكســمبورغ، 
وهــو ميــدان واســع يف تطــّور متســارع مــن حيــث األبحــاث 
التأسيســية أو يف تطبيقاتــه يف الحيــاة اليوميّــة. وهــذه التطبيقــات 

ــا يف الجــر. ــا هاّم ــرز بحث ــرة جــّدا ت كث
ــالل  ــن خ ــة م ــة مثين ــة تعليميّ ــة فرص ــوم البيانيّ ــر الرس ــام توفّ ك
ورشــة تعتمــد مفاهيــم بســيطة وتتنــاول مســائل بحــث يف شــكل 

ــة. ــب حلولهــا الكثــر مــن التفاعليّ ــة تتطلّ ألعــاب رياضيّ
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بفضاء الكون والقّبة الفلكّية
القياسات يف الكون

السبت 05 نوفمر ابتداء من السادسة مساء

مــا هــو حجــم الكــون وكــم يبلــغ عمــره؟ تقــّر العلــوم أّن حجــم 

ــا ال  ــن م ــة، ولك ــنوات الضوئيّ ــارات الس ــض ملي ــغ بع ــون يبل الك

نعلمــه هــو هــل الكــون متناهــّي أو غــر متناهــي.

الكواكب الخارجية
السبت 24 ديسمر ابتداء من الساعة السادسة مساء

هــل نعيــش وحدنــا يف الكــون؟ هــذا الســؤال حــّر علــامء الفلــك 

منــذ زمــن بعيــد حيــث أّن الشــمس نجــم مثــل غــره مــن النجــوم 

ــا  ــه نجــم محــاط بحــزام مــن الّنجــوم شــأنه شــأن نجمن ــا أنّ ومب

النهــارّي. فهــل توجــد حولــه كواكــب وإن ُوجــدت فــامذا تشــبه؟ 

ــه؟  ــة عن ــي مختلف ــميس أم ه ــام الش ــب الّنظ ــبه كواك ــل تش ه

إجــامال يطــرح هــذا العــرض ســؤاال أزليّــا هــل توجــد حيــاة خــارج 

ــب األرض؟ كوك
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عرض علمي جديد بالقّبة الفلكّية
»من األرض إىل الكون«

ابتداء من 28 نوفمر

ــد  ــة املرص ــدوم 30 دقيق ــذي ي ــي ال ــرض العلم ــذا الع ــز ه أنج

ــة العلــوم  األورويب لســامء الجنــوب ESO ترجمــة وتركيــب مدين

ــس. بتون

هــو رحلــة تنقلنــا مــن األرض نحــو مناطــق نشــأة النجــوم وحياتها 

وموتهــا، وهــي رحلــة عجيبــة نحــو أعــامق الكــون نكتشــف 

ــع املولعــون  خاللهــا الــدرب اللّبنــي وعظمــة املجــرّة، حيــث يّطل

بعلــم الفلــك عــى محــاور مختلفــة أهّمهــا تاريــخ الكــون والّنظــام 

الشــميس والّســدم وعناقيــد الّنجــوم واملجــرّات. 
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القيمة الغذائّية للبقولّيات؟
ــد  ــاعدة باملعه ــتاذة مس ــويس أس ــدة الجّم ــورة هن ــا الدكت تقّدمه

ــة ــي للتغذي الوطن

الجمعة 14 أكتوبر ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال

تعتمــد البقوليّــات يف غــذاء كّل بلــدان العــامل وتعتــر بلــدان 

البحــر األبيــض املتوّســط مــن أهــم املســتهلكن يف العــامل. وتتميّــز 

البقوليــات بقيمتهــا الغذائيّــة لكونهــا غنيّــة باملــواد الطاقيّــة 

والكربوهيــدرات املركّبــة واألليــاف الغذائيّــة وتكــّون مصــدرا 

ــة  ــوم مكان ــات الي ــّل البقولي ــادن. وتحت ــات واملع ــا للفيتامين هام

ــوّي. ــخ الحي ــة يف املطب هاّم

الطابع البيئي للبقولّيات
ــرى  ــات الك ــس مخــر الزراع ــد خــرّاط رئي ــتاذ محم ــم األس تقدي

باملعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي بتونــس، مختــّص يف البقوليــات 

ذات البــذور

الجمعة 11 نوفمر عى الساعة الثالثة بعد الزوال

ــوان  ــات يف كونهــا غــذاء لإلنســان والحي ــة البقولي ال تكمــن أهمي

ــة  فقــط بــل كذلــك يف تغذيــة الرتبــة، وهــي اليــوم تكتــيس أهميّ

بالغــة حيــث متثـّـل عنــرا مســاعدا عــى االســتقاللية الزراعيــة إذ 

تعمــل عــى تثبيــت األزوط يف الهــواء، مــام يجعــل إعــادة النظــر 

يف أهميــة البقوليــات أمــرا حتميــا يوفّــر فرصــة لتحســن التــوازن 

االقتصــادي والبيئــي.
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محارضات مشفوعة بنقاش

مرض السّل
ــد  ــّل عن ــرض الس ــامين: »م ــوييس دح ــدى س ــتاذة ن ــم األس تقدي

الحيوانــات«

والدكتــورة حنــان رجــب: »مــرض الســّل عنــد اإلنســان« مــن 

معهــد البحــوث البيطريّــة بتونــس
الجمعة 02 ديسمر ابتداء من الساعة الثالثة

ســتجيب املحارضتــان عــى عديــد التســاؤالت التــي تتمحــور حــول 
مــرض الســّل يف تونــس عنــد اإلنســان والحيــوان.

ــد اإلنســان مشــكال يهــّم الصحــة العامــة  يعتــر مــرض الســّل عن
ــر  ــخص وتظه ــن ش ــة مالي ــة ثالث ــنويّا قراب ــل س ــان إذ يقت لإلنس
كذلــك ماليــن الحــاالت الجديــدة، وهــذا املــرض ينتــج عــن 
عصيــة اإلنســان الفطريّــة الســليّة. ويعتــر االحتــكاك املبــارش مــع 
ــدوى  ــرض الســّل...وتنتقل الع ــباب م ــّم أس ــوايش والقطــط أه امل
عــر الجهــاز التنفــيس أو عــر أكل أغذيــة تحــوي املــرض وخاّصــة 
ــك مــن الواجــب بســرتة الحليــب وتنظيــم حمــالت  الحليــب لذل
للقضــاء عــى هــذا املــرض لــدى املــوايش للحــّد مــن تأثــر مــرض 

ــار. ــج عــن عــدوى املــوايش واألبق الســّل عــى اإلنســان والنات

ش
شفوعة بنقا

ت م
رضا

محا
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محارضات الشّبان
محارضات الشّبان

محارضات الشّبان

ّان شب
ت ال

رضا
محا

الصوت واملوسيقى
ــدرج  ــزوال مب ــد ال ــة بع ــاعة الثالث ــى الس ــر ع ــة 21 أكتوب الجمع

ــافات ــاء االستكش فض

املوسيقى والصوتيات
تقديــم الســّيد أرشف كّمــون، أســتاذ مســاعد باملعهــد العــايل 

للفنــون وامليلتيميديــا مبّنوبــة

تأثري املوسيقى عىل جسم اإلنسان وروحه
تقديم السيد زياد شقواي، مؤلف ومصمم وصوت

الفيزيــاء يف خدمــة املوســيقى هــي قّصــة ذبذبــات صوتيّــة وآالت 
ــل يف خلــق تناغــم وانســجام بــن األدوات  موســيقيّة، وهــي تتمثّ

والّصــدى والذبذبــات.

املباين صديقة البيئة واالبتكار.. لحياة أفضل
تقديم السّيد فوزي بوزيد، مدير عام فوبيكس الصناعية 

FOBBEX INDUSTRIES

ــر  ــد الظه ــة بع ــاعة الثالث ــن الس ــداء م ــر ابت ــة 25 نوفم الجمع

ــدون ــن خل ــة اب بقاع

ــون أرسع  ــارعة ليك ــرة متس ــييد بوت ــاء والتش ــاع البن ــدم قط يتق

وأســهل، وأكــر راحــة وأخــف وزنــا وأكــر أمنــا ودوامــا وجامليــة 

ومالءمــة، وأكــر حفاظــا عــى البيئــة، مــع املزيــد مــن آليــات عــزل 

األصــوات: هــذه هــي الــروط التــي يتــم البحــث عنهــا اليــوم يف 

االبتــكارات املختلفــة يف البنــاء والتفكــر يف اســتخدامات جديــدة، 

وتحســن األداء مــن حيــث املــواد واملعــدات املســتعملة، وضــامن 

األمــن، تقليــص مــدة الوقــت الــذي تســتغرقه األشــغال وقبــل كل 

يشء احــرتام البيئــة ... هدفنــا يجــب أن يبقــى كيــف نضمــن حيــاة 

أفضــل ..
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التكوين
التكوين

نالتكوين
التكوي

التكوين يف علم الفلك
من 23 إىل 25 نوفمر

هــي دورة تكوينيّــة موّجهــة ملنشــطي نــوادي األطفــال ومنشــطي 

ــوم  ــة العل ــدف مدين ــن، وته ــة واملعلم دور الشــباب ودور الثقاف

ــة إىل التشــجيع عــى  ــدورة التكويني بتونــس مــن خــالل هــذه ال

تعلّــم مبــادئ الثقافــة العلميّــة و بعــث أنشــطة علميــة يف 

ــر. ــام 23 و24 و25 نوفم ــم أيّ ــي تنتظ ــم. وه مناطقه
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معرض علمي مؤّقت
معرض علمي مؤّقت

نمعرض علمي مؤّقت
التكوي

الرتوس والعجالت املسّننة
ابتداء من 15 نوفمر 2016 إىل 17 ماي 2017 

يحتضــن فضــاء املعــارض املؤقتــة مبدينــة العلــوم بتونــس معرضــا 

ــة  ــك. وهــو يدعــو رّواد املدين ــامل امليكاني ــدا حــول ع ــا جدي علميّ

ــات  ــة وغطــاء املركب ــح العلب ــع الغطــاء وفت ــّك الراغــي ورف إىل ف

ــا ومراحــل  ــف أرساره ــى مختل ــا ع ــن خالله ــور م ــع الجمه ليطّل

تطّورهــا عــى مــرور األزمــان. 

ــا  ــة ولكّنه ــات ذات الكــرات غــر مرئيّ ــة، املوجه ــا اليومي يف حياتن

ــه بدونهــا ال  ــة: ماهــي وكيــف تشــتغل، وأيــن تختبــئ ألنّ رضوريّ

ــج . ــة غســيل وال مزال ــة وال آل آالت صناعيّ

ــة  ــة معزول ــن لحال ــرّي؟ وميك ــكل دائ ــا بش ــل كله ــة ال تعم اآللي

ــزّاز  ــا ه ــر منه ــدة، نذك ــات جدي ــق تطبيق ــا لخل ــون دافع أن تك

الهاتــف الجــّوال. وهــذا املعــرض التفاعــي املؤقــت يكشــف 

أرسارا تتعلـّـق بحياتنــا اليوميّــة مــن خــالل اآلالت امليكانيكيــة مــن 

ــحة  ــوال إىل ممس ــط وص ــب مال ــرورا بصلي ــدس م ــامر أرخمي مس

ــيارة. ــور الس بل
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 قرية العلوم بتطاوين
 قرية العلوم بتطاوين

ن
 قرية العلوم بتطاوي

كم تبلغ؟
الجمعة 04 نوفمر عى الساعة الحادية عرة

عمليــة الــرب هــي إحــدى العمليــات األريتميتيكيــة األساســية 

مثــل الجمــع والطــرح والقســمة التــي تعلمناهــا كلّنــا يف املدرســة 

االبتدائيــة حيــث قيــل لنــا أّن عمليــات الــرب تحفــظ مــن 

خــالل جــداول عــن ظهــر قلــب ولكــن هــل هــذه هــي الطريقــة 

الوحيــدة للوصــول إىل نتائــج هــذه العمليــات؟ متثّــل هــذه 

الورشــة فرصــة لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــالل اكتشــاف 

ــان. ــتعملها اإلنس ــي اس ــة الت ــات القدمي ــد التقني عدي

 قرية العلوم بتطاوين
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األيّام العلمّية
األيّام العلمّية

ّة األيّام العلمي

اليوم العاملي للعلم يف خدمة السلم والتنمية
الجمعة 04 نوفمر عى الساعة الحادية عرة

مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملــي للعلــم يف خدمــة الســلم 

والتنميــة، تنظـّـم قريــة العلــوم بتطاويــن تظاهــرة علميّــة موّجهــة 

للعمــوم. ويحتــوي برنامــج التظاهــرة عــى عــروض وورشــات 

ــتاذ  ــا األس ــع« يقّدمه ــم واملجتم ــول »العل ــارضة ح ــة ومح علميّ

ــابق. ــر س ــامع ووزي ــم االجت ــّص يف عل ــض مخت ــامل لبي س

تهــدف هــذه االحتفاليــة إىل توعيــة العمــوم بأهميّــة العلــوم 

ــع. ــم واملجتم ــن العل ــّوة ب ــص اله وتقلي

األيّام العلمّية
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األيّام العلمّية
األيّام العلمّية

ّة األيّام العلمي

األسبوع العاملي للفضاء
من 04 إىل 10 أكتوبر

ــن يف االحتفــال باألســبوع العاملــي  ــوم بتطاوي ــة العل تســاهم قري

ــى ورشــات  ــوي ع ــرات يحت ــوع الفق ــج متن ــم الفضــاء برنام لعل

ــاء، إىل  ــزو الفض ــول غ ــات ح ــرض معلّق ــة ومع ــروض وثائقيّ وع

ــات بواســطة التلســكوبات. ــة ورصــد للكوكب ــب ســهرة فلكيّ جان

األيّام العلمّية
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املدرسة الشتويّة
املدرسة الشتويّة

شتويّة
املدرسة ال

أيّام 01 و02 و03 ديسمر

تنظـّـم قريــة العلــوم بتطاويــن وألّول مــرّة مدرســة شــتويّة موّجهــة 

ــدف  ــوي عــى حصــص ته ــم األســايس، وهــي تحت ــذ التعلي لتالمي

ــروض  ــات وع ــوم وورش ــو العل ــال نح ــات األطف ــاظ تطلع إىل إيق

علميّــة مدعمــة بتجــارب دعــم. يكتشــف املشــاركون خــالل هــذه 

الــدورة الهــواء والتنّفــس والضــوء والعــن والــدورة الدمويّــة 

ونظــام املناعــة.

املدرسة الشتويّة



الفضاءات العلمية

ــة، تفتــح الفضــاءات  خــالل الســنة الدراســية والجامعي

ــة أبوابهــا : العلمي

مــن الثالثــاء إىل الجمعــة مــن الثانيــة بعــد الــزوال إىل 

الخامســة والنصــف مســاء

ــن العــارشة صباحــا إىل الخامســة والنصــف  الســبت م

مســاء

األحد من العارشة صباحا إىل الرابعة مساء

يوم االثنن راحة أسبوعية

القبة الفلكية

ــاء  ــن الثالث ــة م ــروض يومي ــة 3 ع ــة الفلكي ــن القب تؤم

ــة والنصــف -  ــة والنصــف - الثالث ــس : الثاني إىل الخمي

ــف ــة والنص الرابع

    تؤمــن القبــة الفلكيــة 6 عــروض يــوم الجمعــة 

والســبت : العــارشة والنصــف - الحاديةعــر والنصــف 

ــة  ــف - الثالث ــة والنص ــف - الثاني ــر والنص - الثانيةع

ــف ــة والنص ــف - الرابع والنص

    تؤمــن القبــة الفلكيــة 6 عــروض يــوم األحــد: العارشة 

والنصــف - الحاديةعــر والربــع - الثانيةعــر والربــع 

ــة  ــع - الثالث ــاء والرب ــة مس ــع - الثاني ــدة والرب - الواح

مســاء والربــع

املكتبة املعلوماتية

العطــل  وخــالل  الســبت  إىل  الثالثــاء  مــن  يوميــا 

ــة  ــا إىل الخامس ــف صباح ــعة والنص ــن التاس ــية م املدرس

مســاء والنصــف 

األحــد مــن التاســعة والنصــف صباحــا إىل الثانيــة والنصــف 

بعــد الــزوال.

يوم االثنني راحة أسبوعية

قاعات املحارضات

من االثنن إىل السبت: من الثامنة والنصف  إىل السادسة 

مساء

يوم األحد يوم عطلة أسبوعية

تغلق مدينة العلوم بتونس فضاءاتها أيام األعياد الدينية 

والوطنية التالية:

    رأس السنة اإلدارية

    عيد الثورة والشباب يوم 14 جانفي

    عيد االستقالل يوم 20 مارس

    عيد الشغل يوم غرّة ماي

    عيد الجمهورية يوم 25 جويلية

    العيد الوطني للمرأة التونسية يوم 13 أوت

    رأس السنة الهجرية

    يوم املولد النبوي الرشيف

    أيام عيد الفطر املبارك

    يومي عيد األضحى املبارك

تحافظ مدينة العلوم بتونس عىل نفس التوقيت خالل 

أيام األعياد والعطل الرسمية التي فيها أبوابها مفتوحة 

للجمهور.

التوقيت الشتوي

نهج مدينة العلوم 1082 تونس

الهاتف 000 71766 216 الفاكس  777 71767 216

medina.sciences@cst.rnu.tnالربيد اإللكرتوين



املوسيقى والصوتّيات
الجمعة 21 أكتوبر


