
 :الدوليةالندوة العلمية 

 دور مراكز ومتاحف العلوم في نشر الثقافة العلمية في الوطن العربي
 7302أكتوبر  30إلى  30

 بقصر العلوم بالمنستير 

 البرنامج

 7302أكتوبر    30 ل:األو  اليوم 

 ،لكمة الس يد املدير العام لقرص العلوم ابملنس تري  - 90:99

 ،املنس تريلكمة الس يد وايل   - 90:19

 ،أ مني عام احتاد جمالس البحث العلمي العربيةلكمة الس يد    - 90:29

 .الس يد وزير التعلمي العايل و البحث العلمي الندوة من طرف افتتاح  - 90:39

 اسرتاحة قهوة  - 90:49

 .: المراكز والمتاحف العلمية كوسيلة للتعبير عن هوية وثق افة المجتمع0المحور  
  تالمداخال التوقيت  

 . النانوتكنولوجيعصر    ىلإمتاحف العلوم وتطور العلوم من عصر ما قبل التاريخ   10:30
 مصر. – األستاذ الدكتور أمحد جمدي مطاوع، معهد حبوث البرتول املصري

 .نموذج متاحف الجمهورية العربية السورية 10:45
 اإلمارات. – ختـام حسني متـيـم، جـامعة عجمان الدكتورة

   .التحقيق النقدي للمخطوط ومهام المراكز العلمية 11:00
 املغرب.  -األستاذ حممد قشيقش، املدرسة العليا لألساتذة مبكناس جامعة موالي امساعيل 

 .وثق افة المجتمع  المراكز والمتاحف العلمية كوسيلة للتعبير عن هوية 11:15
 مصر. -جامعة جنوب الوادي دكتور أمحد العريب أمحد، ال

 .همية تطويرها في الوطن العربيأمراكز ومتاحف العلوم ودورها فى نشر الثق افة العلمية فى المجتمع و  11:30
 مصر. -األستاذ الدكتور حمسن حممود شكري، املركز القومي للبحوث  

11:45 Specialized Science centers: Needs and Objectives. 
Ismail SEYRIK – Science Center Association, Merkezi, Dernegi – Turkey.  

 حصة نق اش حول المحور األول 12:00
 الغداء 07:03

 .: أهمية العالقة بين المراكز العلمية ومؤسسات التعليم7المحور  
  .حيوية البناء المعرفي للمتعّلم في ظل تعاضد الجامعة بالمتحف العلمي 14:00

 .ليبيا –اجلامعة األمسرية اإلسالمية ، األستاذة فضيلة صوفية
 .الخريطة الورقية الى الرقمية   من : المتاحف العلمية المتنق لة من خالل نموذج ق اطرة الجيوماتبك 14:15

  تونس.  -املدرسة القومية للمهندسني ،اجلمعية التونسية للجيوماتيك، األستاذ نعمان بن حممد الرباعي
  .دور مركز النشر الجامعي )تونس( في دعم التعليم الجامعي 03:03

 .تونس -مركز النشر اجلامعي، األستاذ املنجي بورقو



   .أهمية العالقة بين المراكز العلمية والمؤسسات التعليمية 14:45
 .العراق -جامعة بغداد ،الفنون اجلميلة كلية،  األستاذ الدكتور عياض عبد الرمحن أمني

 ات والكف اءات المطلوبة.اآللي ّ   :تبسيط المعارف العلمية 15:00
 تونس.    -قصر العلوم باملنستريب رئيس قسم الربامج والتنمية ،الدكتور سليمان السدرات

 .تفعيل العالقة بين المراكز العلمّية ومؤّسسات التعليم: المتحف األثري بسوسة نموذجا 15:00
 .تونس –وزارة الرتبية   ،املدارس االبتدائّيةدائرة تفّقد ، حفيظ البدويالسيد 

 استراحة قهوة 15:15
   .أهمّية العالقة بين المراكز العلمية ومؤّسسات الّتعليم 15:45

 .ليبيا –زلينت باجلامعة األمسريّة ،  االستاذ إدريس محودة 
   .أهمية العالقة بين المراكز والمتاحف العلمية ومؤسسات التعليم 16:00

 العراق.  -جامعة بغداد -مركز حبوث ومتحف التاريخ الطبيعي العراقي ي، د الدكتور عامر متعب حسني احليدر األستاذ املساع 
   .مساهمة متحف التربية في البحث العلمي والتربوي 16:15

 .تونس – وزارة الرتبية ،االستاذ حمرز الدريسي
 .تدريس علم المتاحف في تكريس العالقة بين المتاحف ومؤسسات التعليم  أهمية 16:30

 تونس. -خمرب املغرب العريب ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس ،االستاذة الصغرية بنحميدة 
 في نشر الثق افة العلمية. الكيميائي الفيزيائي والتحليل للبحث الوطني المعهدتموقع   16:45

 تونس. – الكيميائي الفيزيائي والتحليل للبحث الوطني المعهداألستاذ محمد الحمامي،  
 حصة نق اش حول المحور الثاني. 17:00

 7302أكتوبر    33:  انياليوم الث ّ 
 .ة و آف اق تطويرهاق افة العلميّ المعتمدة في نشر الثّ   التقنياتاآلليات و الوسائل و    :0المحور  

  .   راث الف لك   ي نموذج    امن أجل بعث متحف لتاريخ العلوم بتون  س: التّ  00:00
 تونس. – 1املعهد العايل ملهن الرتاث، جامعة تونس، األستاذ فتحي اجلراي  

00:15 Public exhibitions of mathematics, an opening to the world.  
Daniel Ramos, IMAGINARY - Universidade de Lisbone  -  Espagne.  

 .فريدة بالوطن العربي  جامعة الطف ل: تجربة 00:30
 مصر. –أكادميية البحث العلمي و التكنولوجيا ، يجينا سامى الفق كتورةد ال

  .المغربية: الوسائل واالكراهات واآلف اقنشر الثق افة العلمية بالجهة الشرقية بالمملكة   00:45
 املغرب. –جامعة حممد األول بوجدة ، األستاذ احلسن الطاليب 

 ؟من أين نبدأ   ، االستدامة و المراكز العلمية 10:00
 .مصر –مكتبه اإلسكندرية  ،مركز القبه السماوية العلمي، هناء حسين حممد عزيز حسين ةاألستاذ

 استراحة قهوة 10:15
 زيارة منظمة لق اعة اإلكتشاف ات بقصر العلوم. 10:45
 مقتنيات المراكز والمتاحف العلمية التقنيات الحديثة ودورها في نشر الثق افة العلمية والمحافظة على 11:30

 . ) اإلعالم الحديث أنموذجاً ( 
 .العراق -جامعة بغداد ،مركز حبوث ومتحف التاريخ الطبيعي العراقي، املدرس حممود حسني عبد الرمحن 

 آليات ووسائل نشر الثق افة العلمية: قراءة في تجربة قصر العلوم بالمنستير.  11:45
 تونس.  –مدير عام قصر العلوم باملنستري  ،األستاذ صاحل نصر



 الثالث. المحور حول نق اش حصة 12:00
 الغداء 12:30

: دور المراكز و المتاحف العلمية في ايق اظ تطلعات المجتمع ودفعه نحو الخلق  المحور الرابع
 واإلبتكار

 . متحف اإلبداع الطبي 03:33
 تونس. –جامعة صفاقس  ،الدكتور أمحد ذياب

   .دور المتحف الجامعي للنيازك في الثق افة العلمية بالمغرب 03:01
 املغرب.  – للنيازك جبامعة ابن زهراملتحف اجلامعي ، األستاذ اهبي عبد الرمحان 

 .الطف ل و التربية المتحفية : المتحف األثري بسوسة نموذجا   03:03
 .تونس  – املتحف األثري بسوسة، االستاذ لطفي باهلوشات

 .التعريف بالتجربة الحديثة للمتحف األثري بسوسة 03:31
 .تونس - املتحف األثري بسوسة، األستاذ شكري الدالل 

 .المأمول من المراكز والمتاحف العلمية في تحقيق تطلعات المجتمعات العربية 01:33
 .اجلزائر -املركز اجلامعي لوالية البيض ، األستاذ عطية شطة

 استراحة قهوة 01:01
 .أهمية مساهمة المتاحف و المراكز العلمية في بناء مستقبل شامل و مستدام 01:31

  تونس. -جربة   ،الشباب احملبوبنيدار ، صابر دغريالسيد 
دور الجمعية التونسية للعلوم و التوعية النووية في نشر العلم و المعرفة في مجال التطبيق ات السلمية للطاقة و التقنيات   00:33

 .النووية و التبسيط قدر اإلمكان
 .تونس –املركز الوطين للعلوم و التكنولوجيا النووية ، ليلى عونلي املاجري  السيدة

 حصة نق اش حول المحور الرابع 00:01
 توصيات الندوة   00:31
 تكريم المشاركين في الندوة  اإلختتام و  00.33

 

 و يتخلل البرنامج كذلك : 
 ابتداءا من الساعة التاسعة ليال. (10/2017/  03)سهرة فلكية بالفندق يوم  -1
 . (05/10/2017يوم ) لفائدة ضيوف الندوة اجلم واألثرية بالقريوان وقصرترفيهية واستطالعية للمعامل التارخيية زيارة  -2


