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ا�تعلّم � قلب ا�نظومة

ال�بوية و الجامعية 

 ا�واطني الدو� حول ال�بية
ى

تد
�ن

ا

www.forum-tunisien-education.org/fr/

www.forum Quel projet  éducatif pour la tunisie

forumeducation.tunis@gmail.com

أي مشروع تربوي لتونس 

�زيد ا�ستع م
ا�ستاذة إ�ان الجربوعي  مدينة

تونس

ياسم� الح�مات

(+216)54 146 900

(+216)97 803 325

(+216)20 076 500

ا�ستاذ ابراهيم جراد

ا�ستاذة مريم الفرا� (متابعة التسجيل)

(كلية ا�داب والعلوم ا�نسانية بسوسة)

ال¡كاءا�نظمون  ال¡كاء ا�ميّزون

SCANNEZ 
LE QR CODE

SCANNEZ 
LE QR CODE

Inscrivez-vous

(كلية ا�داب والعلوم ا�نسانية بسوسة)



"

دعوة للمشاركة

�زيد ا�ستع م
(+216)20 076 500 السيدة مريم الفرا� (متابعة التسجيل)

(+216) 28874467 الطالبة حذامي حرزالله (متابعة التسجيل)

(+216) 51 994 911 الطالب فرات القزاح  (متابعة التسجيل)

SCANNEZ 
LE QR CODE

Inscrivez-vous

SCANNEZ 
LE QR CODE

زم	ءنا و طلبتنا ا�عزّاء ، مواطنينا الكرام

مع ن� ال�نامج العلمي للمنتدى  نعلن رسميّا عن انط	ق التسجيل للمشاركة � محا�ات و ورشات و دورات 

التكوين الخاصة با�نتدى ا�واطني الدو� لل�بية � نسخته الثّالثة  التي ستقام بالح�مات أيّام  6/5/4 نوفم� 2022

 بعنوان "ا�تعّلم � قلب ا�نظومة ال�بوية والجامعية" و الذي تنظمه جمعية ار� و جمعية ا�نتدى التون� من اجل 

ال�بية و جامعة تونس ا�نار  وجامعة صفاقس وجامعة سوسة وجامعة ا�نستª وا�عهد التحضªي للدراسات الهندسية 

با�نار، وعدد من ا�ؤسسات الجامعية والجمعيات . � هذه الظرفية حيث أصبح من ا�هم أك± من أي وقت م¯ أن 

نواجه تحدياً كبªاً يتمثل � إص	ح نظم التّعليم من أجل تدريب مواطن« مسؤول« يقظ« قادرين عº ا¹ندماج � 

مجال العمل وتنفيذ ا�شاريع والتّطور � عاÀ اجت�عي- اقتصادي شديد التنافس والتطور يتطلب مهارات مستدامة 

وقابلة للنقل.

-تعليمّي يكون � اÅن ذاته معاÃا ومتجّذرا � تراثه الثّقاّ�،  Æبأّن بناَء نظاِم تربوي ªاقتناع كب ºإّن فريق ا�نتدى ع

مبنيّا عº دÎقراطيّة حيّة وديناميكيّة، منفتحا عº مشاركة ا�واِطِن وعº التّنّوع، هو رهينُة تعليٍم ُمتاٍح للجميع وعادٍل 

وكوÑّ، ذي جودٍة وُمدِمٍج.. � هذا ا�نظور، يتناول  ا�نتدى ا�حاور التالية: الرّسالة الّ�بويّة-التّعليميّة، الّرؤى، الِقيَم، 

الّسياسات وا¹س�اتيجيّات، التّفاوت ا¹جت�عّي، التّفاوت الّ�بوّي والعوامل ا¹جت�عيّة-ا¹قتصاديّة، ا¹نقطاع والفشل 

الّدراÔّ: العوامل ا¹جت�عيّة-الثÓقافيّة وا�عالجة، الّتّوجيه، التّكوين ا�هنّي، التّأهيل، التّشغيليّة، بعث ا�شاريع، 

ا��رسات والتّجديد البيداغوجي، اÖدماج الرّقمّي واس�اتيجيّات التّعاون، البحث العلمّي والّ�اكة � عÕ اقتصاد 

ا�عرفة والقيادة والحوكمة، التÕّّف واع�د التّغيª � الّ�بية والتّعليم.

 يشارك � هذه الّنسخة أك± من 170 باحًثا من عدة بلدان، باÖضافة إÙ عديد الخ�اء الدولي« من بينهم 90 باحثا 

تونسيا و48 كنديا و25 فرنسيا وآخرون من ا�غرب والجزائر واسبانيا والسنغال وا¹رجنت« وغªها. إذا هي فرصة فريدة 

ل	ساتذة و لطلبة الدكتوراة والطلبة للقاء هذا العدد الهام من الباحث« و واكتساب مزيدا من الخ�ة وربط ع	قات مع 

مختص« من مختلف الدول  بغرض اâام برامج áاكة او مواصلة رسالة الدكتوراة � اختصاصات مازلت نادرة � تونس 

و للمشاركة � ورشات التجديد البيداغوجي و ا¹ط	ع عº التجارب ا�جددة � طرق التدريس � كافة مستويات 

التعليم.

يåّنا أن نرسل لكم هنا رابط  ال�نامج و رابط  التسجيل

نعلمكم أنه سيتم احتساب حضور طلبة الدكتوراه بجامعات (تونس ا�نار و صفاقس و ا�نستª و سوسة)

�شغال ا�نتدى الّدوّ� حول الّ�بية ضمن أرصدة النشاط التكميæ. و سيتسلم الطلبة ا�شاركون شهادة � الحضور 

و التكوين البيداغوجي ا�ستمر مصادق عليها من رئاسة الجامعة.

ستتكفل الجامعة و مؤسستكم بتكاليف مشاركة عدد من الطلبة بادروا بالتسجيل فورا لحجز اماكنكم.

https://www.forum-tunisien-education.org/fr/modalites-dinscription-au-forum-participants-


