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 مشروع الثّورات العربيّة والنّزعة اإلنسيّة الجديدةل الملتقى الدّولي 

 تحت عنوان في دورته الثّانية 

 الجامعة والمجتمع في سياق إنسيّة جديدة 

 2016أفريل  14 -13 -12القصرين  

 

 البرنامج

  

 2016أفريل  12الثالثاء 

 التسجيل 9:00 – 8:30

 الجلسة االفتتاحية: 10:00 -9:00

 )مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين( رئاسة: عبد اللطيف البوزيدي

 كلمات االفتتاح

  عبد اللطيف بوزيدي )مدير المعهد(

  (رئيس جامعة القيروان)أحمد عمران 

 خالد شعبان )مؤسسة روزا لوكسمبورغ(

  لمحافظة على التّراث(.او محجوب قرمازي )المندوب الجهوي للثقافة

 محمد طاهر خضراوي )منسق الجمعيات المدنية(.

 تقديم المؤتمر

 رد(وجامعة أكسف - المشروع يمنّسق أحد) محمد صالح عمري

 استراحة قهوة  10:30- 10:00

 

 المحاضرة االفتتاحيّة: - 11:30 – 10:30

 .(جامعة تونس)رئاسة: المولدي قـّسومي 

 :التونسية المعاصر بالجامعةيّز في التاريخ متمالستا  األالهادي التيمومي، 
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 تونس في عصر العولمة: "تسليع" الجامعة في مجتمع "سلعي" غير متمحور على ذاته.

  

 

 الجلسة األولى 13:00  – 11:30

 الجامعة واإلنسية الجديدة

 رئاسة: عبد الواحد المكني )جامعة صفاقس(

-  11:30- 11:50 R.A. Judy:  University of Pittsburgh, USA    

: مسألة جوهرية للحركات االنسانية الراديكالية مثل االجتماعيالجامعة، والمؤسسة، والتحول الثوري  

 دراسات السواد العالمية.

 :  المعهد العالي للغات بتونس، جامعة قرطاجمنوبية بن غذاهم  12:10 – 11:50-

Quelle place pour la femme universitaire dans un nouvel humanisme ? 

 Thierno Diop: Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal     12:10  12:30  

L’université en  Afrique et le nouvel Humanisme. Quelle contribution ?  

 نقاش 13:00 -12:30 -

 

 الجلسة الثانية 16:00 – 14:00

  والمواطنةالجامعة 

 )جامعة تونس المنار(منير السعيداني، المعهد العالي للعلوم االنسانية بتونس،  رئاسة:

-14:00 – 14:20  (University of Oxford, UK  ) Gruia Badescu  

Justice, transition, mémoire: Les universités et les enjeux du passé dictatorial 

dans la société roumaine 

-  14:20 - 14:40 - (Catholic University in Lima, Pérou  ) Félix Reátegui Carrillo 

               L’émergence du discours humanitaire en Amérique Latine à la suite 

des dictatures et révolutions. Le rôle de l'université. 

 ( Nouvelle Université, Lisbonne, Portugal): العربيعبد الجليل    15:00 -14:40 -

 نموذجا 1975أفريل  25البرتغال بعد ثورة  :الجامعة وتكافؤ فرص إنتاج المعرفة والقيم المدنية والحداثية
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(: ODESKعادل قسومي )مرصد الحقوق االجتماعية واالقتصادية بالقصرين ) 15:20 -15:00 -

 الجامعة والمجتمع.مدرسة المواطنة المحلية بين 

 نقاش  16:00 -15:20

 استراحة قهوة 16:30 - 16:00

 

 الجلسة  الثالثة  18:00 – 16:30

 الجامعة والمجتمع ومبادئ الحوكمة

  جامعة تونس المنار(المعهد العالي للعلوم االنسانية بتونس، )رئاسة: خميس الورتاني 

 (جامعة القيروان -والحرف بالقصرينالمعهد العالي للفنون ) منذر محمدي 16:50 -16:30 -

 التراث آليّة للتفاعل بين الجامعة والمجتمع وأداة للتنمية المستدامة. 

 )جامعة تونس المنار -المعهد العالي للعلوم االنسانية بتونس( لطفي المثلوثي 17:10 -16:50 -

 مرصد الحريات األكاديميّة، تجربة جامعيين تونسيين. 

 ( جمعية تيقار) ياة حليميح -17:30 - 17:10 -

 المرأة المحلية بين التشريعات والواقع 

 نقاش 18:00 -17:30

 ابتداء من الّساعة الثّامنة مساء ثقافيّة في فضاء المالوفسهرة 

 ماهر الهرماسي :تقديم

 برهان يحياوي لإلعالميعرض ونقاش الشريط الوثائقي "المتاهة" 

 

 2016أفريل  13االربعاء 

 الجلسة الرابعة 10:30 -9:00

 النزاعات والمنظومة الجامعية والمجتمع

 جامعة تونس( ،والتقنياتالمدرسة العليا للعلوم )رئاسة: نزار بن صالح، 

 (جامعة صفاقس -كلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس)  منصف القابسي  9:00-9:20 -

 الجامعيون أمام المسؤوليّة المدنيّة للجامعة، قراءة تفّهميّة لتمثالت الجامعيين
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 (جامعة تونس المنار -المعهد العالي للعلوم االنسانية بتونس) نجاة اليحياوي 9:40 -9:20 -

 خيبات الجامعة بعد الثورة وانتظارات الجامعيين

 (جامعة جندوبة -للموسيقى والمسرح بالكافالمعهد العالي )  منى الطياشي 10: 00 -9:40  -

 الجامعة وتحويل التنازع إلى مسار محفّز وخالّق

 نقاش  10:00-10:30 

 استراحة قهوة 11:00- 10:30 -

 

 :الجلسة الخامسة13:00  -11:00

 المجتمع والخارطة الجامعية

 القيروان(جامعة  - المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين)رئاسة: نبيل قناوي 

 (جامعة تونس -المدرسة العليا للعلوم والتقنيات)  نزار بن صالح  11:20 – 11:00 -

 ش والمعايير األكاديمية الدوليّة.المعيالجامعات التونسية بين الواقع 

 (جامعة صفاقس -كلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس) فاطمة الجربوعي   14:20-11:40 -

 الي في تونس: الواقع والمنشود.منظومة التعليم الع 

 (جامعة تونس المنار -المعهد العالي للعلوم االنسانية بتونس) اي العويشاويمحمد كرّ   12:00 -11:40 -

 في الدور التحرري للجامعة التونسيّة.  

  )جمعية أمل(  منية محمدي 12:20 -12:00

 عرض تجربة جمعية أمل في عالقتها بالجامعة والمجتمع. 

 نقاش   13:00 -12:20

 

 الجلسة السادسة )دار االتحاد الجهوي للشغل بالقصرين( 16:00 -14:30

 الجامعة والمجتمع ومتطلبات التنمية العادلة

 رئاسة: محمد الصغير سايحي )كاتب عام مساعد، اإلتحاد الجهوي للشغل بالقصرين(

 المملكة المغربيّة() كنزة سفريوي  14:30-14:50-
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Intersections entre production du savoir et développement équitable au Maroc : 

le cas des Presses de l’Université Citoyenne. 

 (جامعة صفاقس -كلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس)  كمال الزغباني 15:10 -14:50 - 

 محمد علي الحامي"المشترك المعرفي من خالل مشروع "الجامعة الشعبية  

 (جامعة تونس -كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بتونس) إيمان كشباطي 15:30 -15:10-

 L’enseignement universitaire tunisien dans les régions: inégalité des chances et 

disparité démographique 

 نقاش 15:30-16:00

 استراحة قهوة 16:30 - 16:00

 من الساعة الثامنة مساء موسيقية ابتداءسهرة 

  )المندوب الجهوي للثقافة بالقصرين( محجوب القرمازيتقديم 

 2016أفريل  14الخميس 

 الجلسة السابعة  11:00: - 9:00

 الجامعة والمعرفة والمجتمع

 ()جامعة بيتسبرغ، الواليات المتحدة اإلمريكيّةرئاسة: رونالد جودي  

  (جامعة صفاقس -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس) الواحد مكنيعبد   9:00-9:20 -

 تهميش اإلنسانيات في الجامعة التونسيّة.

 (جامعة جندوبة -القانونية واالقتصادية والتصرف بجندوبة كلية العلوم) ار غريبـبكّ  9:40 -9:20 -

Quel enseignement pour l’économie après la révolution? 

 (المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، جامعة منوبة) فوزي السعداوي 10: 00 -9:40  -

 .2015و 1958تطّور مبحث المحلّي في برامج الهياكل البحثيّة في الجامعة التونسيّة بين  

  (جامعة تونس المنار -المعهد العالي للعلوم االنسانية بتونس) محسن الخوني   10:00-10:20-

 الجامعيون التونسيون بين البحث عن الحقيقة والدفاع عن الحياة.

 نقاش  11:00 – 10:20

 استراحة قهوة 11:30 – 11:00
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 : الجلسة السابعة 13:00 – 11:30

 حوصلة وتقييم جلسة  12:10 -30: 11 

     )طالب دكتوراه، جامعة صفاقس( فريد خشارم :  رئاسة

 الملتقىواختتام نقاش  13:00 – 12:10

 


