
 
  

  )أولية ذاذة وصفيةج( 2022اجلامعة الصيفية 
  

تطمح هذه اجلامعة الصيفية إىل أن تكون فضاءا علميا للتالقي بني الباحثني واألساتذة وطلبة 
م البحثية يف مناخ داعم  اجلامعية  للقيمالدراسات العليا من أجل تعميق معارفهم وتوسيع مهارا

واألكادميية. وتندرج أنشطة هذه اجلامعة الصيفية يف إطار دعم البحث العلمي والتجديد 
مني أطر متنوعة ومتعددة للتكوين واكتساب األرصدة والتحفيز  لى النشر العلمي عالبيداغوجي و

واخلاص والنسيج  العام  نيوالشراكة بني اجلامعات وهياكل البحث املختلفة وكذلك القطاع املتميز
  . اجلمعيايت

، ومن 2022جويلية  22إىل  17الصيفية جبزيرة جربة من  اجلامعةومن املنتظر أن تنعقد هذه 
تمع، الدولة والقانون""املنتظر أن تتمحور أشغاهلا هلذه السنة حول   الستةخالل احملاور من  ا

  التالية : 

 
  ّاقات ناسق البيئي والطّ ة والتّ صوص القانونيّ والنّ  املال واألعمال من منظور الفقه اإلسالمي

  دةاملتجدّ 
  ّشريع اإلسالمي والقانون اجلزائي واحمليط االجتماعيجرمي والعقوبة بني التّ الت 
  ّة والفنونة واالجتماعيّ اإلنسانيّ  يين من منظور العلوماث الدّ ن والرتّ ديّ ين والتّ الد  
  ّن يف العاملة للتديّ الت اخلارطة اجليوسياسيّ ة وحتوّ ات املذهبيّ يناميكيّ الد 
  ّة والفنونة والسياسيّ ة والعلوم القانونيّ ة يف ضوء السياسة الشرعيّ فوذ والقوّ لطة والنّ الس 
  ّت متعد  ختصاصات  دة االاملياه يف تونس والعامل : مقار

  

  



 

  

 األنشطة الرئيسيةمقرتح 
 حملاور الستتة حماضرات علمية   يف عالقة وطيدة 
  بصدد اإلجناز ومناقشتهاعلمية نظرية وتطبيقية تقدمي حبوث  
  احمليط والتناسق البيئيقراءة  تطبيقية يفتقنية خمتلفة و أخرى متارين  
 وتقييمها الفنيةالعروض  متارين تطبيقية يف تصور  
  ر  جلزيرةلمواقع األثرية واملعامل التارخيية ل ات ميدانيةز
 تمع والدولة والقانون سهرات ذات حمور   يف عالقة 
 بني املشاركني ومع الضيوف حلقات نقاش وتبادل آراء وخربات 
 ........................................ 

 

  نشطة حسب الطلب واالحتياجات اخلصوصيةمقرتح األ
  يف إطار جمموعات صغرى  خمتلفةوتقنية فنية أنشطة  
  ت الكمية والبحوث املونغرافيةمادة ورشات يف  املنهجية : املقار
 املاجستري، مذكرات ليفية ورشات يف التحرير العلمي : مقاالت، تقارير  
  مناقشة رسائل خصوصيات الشفهي العلمي و تقنيات التواصل متارين تطبيقية يف

  واملشاريع العلمية املاجيتري والدكتوراه
 الفرنسيةيف اللغة  متارين تطبيقيةو  دروس 
 ............................................  

  

  



 
  

 ملف الرتشح
حث شاب - لكتوراه) أو  ملاجستري أو    نسخة من بطاقة طالب (ترسيم 
  نسخة من جواز السفر لغري التونسيني -
  سخة من بطاقة التعريف الوطنية للتونسينين -
  سرية ذاتية  -
  رسالة شرح الدوافع وأسباب الرغبة يف املشاركة -
  رسالة توصية ودعم من األستاذ املشرف -
 أو املشروع الفين أو التقين ملخص إشكالية البحث أو مشروع املقال العلمي -

مة   رز
ب الرتشح :  .......................... -   امللفات قبولانطالق عملية فتح 
  ات الرتشحف: آخر أجل إلرسال مل ........................... -
لقبولآخر أجل ل:  ............................ -    إلعالم 

  رسوم املشاركة 
  جنوم يف غرفة مزدوجة. .....، نزل .........رسوم املشاركة  -
  إمكانية غرفة منفردة مع إضافة رسوم -
لقبول يتم تنزيل رسوم املشاركة مسبقا  -  ..................يف احلساب التايل : حال اإلعالم 
  رسوم املشاركة ال تغطي نفقات السفر -
  "جيسجربة جر "أو  "تونس قرطاج"إمكانية استقبال املشاركني يف مطار  -

  األرصدة
 )2+  4( أرصدة 6املشاركة الفعالة يف هذا النشاط العلمي تعادل  


