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 الشراكات  التاريخ    النشاط  المحور  

 
 التواصل

 
 

 فتات مع ال معلقة الثالثينية   انجاز-
تعريف بالمركز  لل انجاز مطوية -

 بأربع لغات  الثالثينية  وبأنشطة 
   انجاز ميدالية: -

توزيعها أثناء حفل تكريم إطارات  
المركز السابقة والحالية وأصدقاء  

 المركز و شركائه و الداعمين له  

 
 

 2021جانفي    -   2020ديسمبر 

 
 

فريق عمل: مؤسسة مركز الدراسات 
 اإلسالمية بالقيروان 

  التواصل 
 كاتالوغإنجاز  

فريق عمل: مؤسسة مركز الدراسات  2021السداسية األولى لسنة 
 اإلسالمية بالقيروان 

فريق عمل: مؤسسة مركز الدراسات  2021السداسية االولى لسنة  معرض متنقل   التواصل 
 اإلسالمية بالقيروان 

االحتفال بثالثينية   إشارة انطالق برامج   التواصل
   الفتتاح : االمركز

 2021 اواخر جانفي
 2021فيفري بداية 

الجامعة واألطراف ذات  –الوزارة 
 العالقة

 )نزل القصبة( 

 
 األنشطة الثقافية 

 
 فنية على سور المركز  جدارياتإنجاز 

 
 2021فيفري 

ية في اختصاص  الجامع المؤسسات 
الفنون التشكيلية والتراث اإلسالمي  

 المدني المجتمع مؤسسات  مع

 الجمهوريــة التونسيـة 
 والبحـث العلمـي   وزارة التعليـم العــال  

 جامعة الزيتونة 
وان    مركز الدراسات اإلسالمية بالقير

 



 

 
 األنشطة الثقافية 

إنجاز محامل مختلفة حول التراث  
رقميمة   – فيديو  –اإلسالمي )فوتغرافية 

 مجسمات ...(  –

 
 2021جوان  - فيفري 

ية في اختصاص  الجامع المؤسسات 
الفنون التشكيلية والتراث اإلسالمي  

 المدني المجتمع مؤسسات  مع

  القانون األساسي 
 ورشة عمل   

إلى   2021بداية من شهر فيفري 
   2021جوان  موفي 

 ( اجتماعات شهرية 5) 

 فريق عمل 

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

المجتمع والدولة   : دولية ورشة تكوين 
 والقانون 

 

 2021مارس  
 أيام(  6)

 ليالي(  5إقامة  )مع 

 الجامعات التونسية واألجنبية 

: التمثالت الدينية في الشعر  ملتقى شعري األنشطة الثقافية 
 العربي عبر العصور 

 ذات العالقةالمؤسسات الجامعية  2021عطلة مارس 

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

حول المرأة بين الفضاء العام    يوم دراسي
 والفضاء الخاص في اإلسالم 

 

 2021 اخر شهر مارس 
 )إقامة ليلة واحدة( 

 الجامعات التونسية واألجنبية 

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

إشكالية المنهج في  حول  يوم دراسي
 تجديد الفكر اإلسالمي المعاصر

 المؤسسات الجامعية ذات العالقة 2021 بداية شهر أفريل  

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

العلمي   النشرورشة تكوينية في 
     اإللكتروني

 2021 النصف الثاني من شهر ماي
 أيام(  6)

 ليالي (  5) مع إقامة 

 الجامعات التونسية 

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

دقائق    3أطروحة في    :الوطنيةالمسابقة  
اختصاص اآلداب والعلوم اإلنسانية   )في

واالجتماعية والقانونية واالقتصادية  
 والفنون والتراث والعلوم الدينية(  

 

     2021جوان شهر 
 إقامة ليلة واحدة(  )مع 

 

 المؤسسات الجامعية ذات العالقة



 

  
 المخطوطات

ندوة علمية حول المصاحف القيروانية  
 : هامشها و

 رقمنة الرصيد تدريب على  -
 معرض وثائقي  -

 2021جويلية 
 أيام(  4)

 ليالي(  3إقامة  )مع 

 فريق عمل 
المؤسسات الجامعية والبحثية ذات  

 العالقة

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

األول لطلبة الدراسات  اللقاء الدولي 
 اإلسالمية 

 2021شهر أوت 
 أيام(  5)

 ليالي (  4) مع إقامة 

 الجامعات التونسية واألجنبية 

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

الدراسات اإلسالمية   ة:علمي ندوة   
االكاديمية: المحصول والمأمول  

 ت والرهانا

 2021سبتمبر  أواخر 
 أيام(  3)

 ليالي(  2إقامة  )مع 

المؤسسات الجامعية التونسية  
 واألجنبية 

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

حول حوكمة المشاريع   يوم دارسي 
 البحثية 

أكتوبر  النصف الثاني من شهر  
2021 

المؤسسات الجامعية والبحثية ذات  
 العالقة

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

التراث  حول دور  المؤتمر الدولي 
اإلسالمي في تحقيق أهداف التنمية  

 المستدامة

 2021نوفمبر  
 أيام(  3)

 ليالي(  2إقامة  )مع 

المؤسسات الجامعية والبحثية ذات  
 العالقة

أنشطة علمية  
 وبيداغوجية 

حول الدين   الندوة العلمية الدولية
 والشريعة وبناء الدولة الوطنية 

 2021ديسمبر أوائل 
 أيام(  3)

 ليالي(  2إقامة  )مع 

المؤسسات الجامعية والبحثية ذات  
 العالقة

 


