
 المواد التكنولوجية استذة السنوي أل ملتقىال
 2322مترس  28-29-03

 نزل الحبيب بتلمنستير
 :البرنتمج 

 نزل الحبيب بتلمنستير:  2322مترس  82 إلثنينا

 ادلشاركني و تسجيل ستقبالإ:  .1203 س

 إفتتاح ادللتقى: 14000س 

 نظرة تارخيية عن تدريس ادلواد التكنولوجية: ادلداخلة األوىل  

 علي خواجةالسيد  
  بادلنستري ادلندوب اجلهوي للرتبية

 : ادلداخلة الثانية 
INTÉGRATION DES TIC DANS L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE: 

RÉALITÉS DU TERRAIN, PROBLÉMATIQUES ET ÉBAUCHE DE SOLUTIONS 

 السيد سليمان حسيون

 بيةمتفقد عام للرت 

 السيد رياض بسباس  Teaching effectiveness  :ادلداخلة الثالثة 

 مدارس إعدادية و ادلعاهدمتفقد 

 " جيتجديد البيداغو ال وتدريس التكنولوجيا " : الرابعة ادلداخلة 
 ( CNIPRE )   المركز الوطني للبحوث واالبتكار في التعليم

  رالسيد رياض بوبك
 مدير قسم االبتكار والتكنولوجيا الرتبوية اجلديدة

 حتديث سلابر التكنولوجيا :اخلامسة ادلداخلة 

 

 د عمر مسعو السيد 
 مدارس إعدادية و ادلعاهدمتفقد 

 إبداعات التجديد البيداغوجيتقدمي مناذج زلدثة من  
 

مراد –مصطفى بلحاج يوسف : السادة 
 زياد بسباس –احلاجي 

 راحة 16.25س    16.00س 



 جيتجديد البيداغو ال وتدريس التكنولوجيا :  16.30س   

  :  ادسةالسادلداخلة 
  «  L’architecteur des micro-contrôleurs » 

  العلوم بادلنستريكلية   – الدقيقة األلكرتونيات سلرب األلكرتونيات و

 السيد رشاد تركي
 أستاذ تعليم عايل 

  : السابعةادلداخلة 

 TBI إستعماالت السبورة التفاعلية

 
  أمحد زلجر و  عمر يوسف انديالس

 السيد حسان كنو  Solidworksإستعماالت 

                 ادلوارد البيداغوجية يف تدريس التكنولوجيا :ادلداخلة الثامنة 
 المواقع التونسية لتدريس التكنولوجيرض لع

 –السادة وحيد بو عثمان 
حامت  –زياد بسباس  –وجيه بالعريب  

  عبيدي

 فتحي فريح السيد نشاط نوادي التكنولوجيال عرض :ادلداخلة التاسعة 

 و زياد بسباس حامت سليمانيدان الس ادلسابقات العلمية احمللية و العادلية : ادلداخلة العاشرة 

 تقدمي الورشات العلمية
عمر   -–رشاد منصر  –نزار قرقين  – زلمد اذلادي شعبان –أمحد غديرة  -مصطفى بلحاج يوسف : السادة 
 أمحد زلجر -يوسف 

 هناية أشغال اليوم األول : 19.00س 

 
 

 



 اليوم التكويني:  2011مترس  29الثالثتء 

 فطور الصباح:   8.55 7.00س 

 إنطالق نشاط الورشات العلمية:  ..90س 

   -مصطفى بلحاج يوسف  :السادة  PICورشة الربرليات ادلتعلقة بالدارات ادلربرلة 
 أمحد غديرة

 – زلمد اذلادي شعبان: السادة  solidworksورشة التطبيقات الثالثية األبعاد 
  عز الدين نصري 

 نزار قرقين: السيد  حلرةورشة الربرليات ا

 أمحد زلجر -عمر يوسف : السادة  TBI السبورة التفاعلية 

 رشاد منصر: السيد    joomla الديناميكية ورشة  إنشاء مواقع الواب

 الـغـذاء :   13.55 12015س 

 متابعة عمل الورشات:  14.00س 

 هناية أشغال اليوم الثاين : 17.00س 

 زيارة مقربة آل بورقيبة -األثري   زيارة إىل قصر الرباط:  17.30س 

 (إختياري) عشاء مبطعم بادلدينة العتيقة :  20.00س 
 (  إختياري) تناول الشاي مبقهي سياحي بادلدينة العتيقة :  22.00س 

 

 



 : 2322مترس  03األربعتء  

 فطور الصباح:   8.55 7.00س 

 :تكوين حلقات نقاش حول :   10.00 9.00س 
 داغوجية ادلوارد البي -
 النشاط اجلمعيايت ألساتذة التكنولوجيا -

 أمحد زلجر -عمر يوسف :  ناديالس            ورشة تكميلية TBI السبورة التفاعلية     11.00 9.30س 

بلحاج سامي  –هشام بن فضل : السادة  مساحة لنشاط حر و عروض حرة:  10.00س 
  - أمحد غديرة -عبد اهلل 

 تقدمي التوصيات و اإلختتام :  11.30س  

 

 


