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  مقرتحات حبثية علمية
  28/09/2017منبثقة عن ورشة التفكري املنعقدة بتارخي 
  مبقر مركز السرياس

  

العلوم اإلنسانية على بعضها  انفتاح وحدات البحث على بعضها البعض ، وانفتاح إليالدعوة  

 ،والتحليل ضعف البعض ألّن االنغالق العلمي يؤّدي إلى ضيق الّرؤية

 ،االختصاصاتالتفكير متعّدد دعم  

 : مثل ير في الظواهر االجتماعية الطارئةالتفك 

 ،المدينة •

 ،البيئة •

 ،نف في المالعبعال •

 .البطالة والشباب •

طريق االستضافات والزيارات والعقود  فضاء الجامعي الوطني والخارجي عناالنفتاح على ال 

 ،والشراكات

االستفادة من قواعد البيانات السابقة  إمكانيةمزيد التركيز على البحوث الميدانية ودعمها مع  

 ،)المرصد الوطني للشباب على سبيل المثال(

 ،ودعمها بانتدابات جديدة تنظيم فرق البحث في صيغة جديدة 

 .خلق وحدات بحث جديدة ، ودعمها بباحثين من خارج المركز عن طريق العقود أو التطوع 

 . تطوير البحث العلمي في المركز بتوفير لوازم البحث األساسية 

 ،ة أشهر إلى شهرين أو ثالثة أشهرمن ست يل صدورهافعمزيد االعتناء بالمجلة وت 

  ،)كتب فردية أو جماعية( المجلة  إطارزيادة منشورات المركز خارج  

 ...التنمية البشريةغات والبحث الميداني و واللّ  اإلحصاء: تكوين الباحثين في مجاالت  
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ق بين انشغاالت الباحثين وانتظارات سلطة االشراف وقضايا المجتمع بناء استراتيجيا بحثية توفّ  

 ،الّراهنة

 .والنشر والمشاركات في تونس وفي الخارج اإلنتاجتشجيع الباحثين ودعمهم في مستوى  

المشكالت المجتمعّية  ة العلمية التي تستشرفظي على اليقنإعطاء بعد استشرافي للمركز ينب 

 ،منها قبل حدوثها موقفها وتحددّ 

 .مزيد ربط األساتذة الجامعيين بالمركز عند طريق دعوتهم وتشريكهم في المشاريع البحثية 

 ،فتح المجال للباحثين الشبان 

       الّدعوة إلى إعادة إحياء المجلس الوطني للبحث العلمي  

 

 والتنظمييمقرتحات يف املسـتوى إالداري 

  ر،صياغة القانون المحدث للمخاب ةداعإ •

 ،)الدولي عاونالت(ا لتوفير مصادر دعم جديدة التركيز على العمل المشترك وطنيا ودولي •

مصادر  عا بتوفيرا ومشجّ نا وموسعٌ موقع الواب الخاص بالمركز يجب أن يكون محيّ  •

 ،العلمي لندوات الّدولية في البحثومراجع إلكترونية ومواكبته ألهم ا

 ،منها لالستفادةخالل السنوات الماضية ويقيمها  ص نشاط المركزكتيب يلخّ  إعداد اقتراح •

 ،مزيد دعم وتوسيع إدارة النشر في المركز •

 إلىمزيد دعم المركز باإلطارات المختّصة في العمل الميداني انجازا وقدرة على تحويلها  •

 مادة خام  لتوفيرها للبحث،

 ،داد الندوات وتقديمهاعسات التعليم العالي في إعقد شراكات مع مؤسّ  •

 الجامعات، إلىندوات بالشراكة خارج المركز واالتجاه  عقد •

 ،ي عقد البرنامج فالمواصلة  إلىعوة الدّ  •

 ،واإلحصائياتبآخر النشاطات  هلمدّ  اإلعالميفتح قنوات اتصال مع الفضاء  •
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األخرى لكي ال يقع تضارب في تنسيقية بين السيراس ومختلف المراكز البحثية  إحداث •

 ،تناول مواضيع البحث

 ،األخرىالتنسيق بين المركز والمراكز  •

ها وفتحها أمام العموم ودعم المكتبة بالمراجع العلمية الحديثة وآخر تنظيم المكتبة ورقمنت •

 ،اإلصدارات

 في الكليات والمشاركة في المعارض،إحداث نقاط بيع وتوزيع  •

 واإلعالميةلمواكبة حركة البحث العلمي في اللغات  اوتحفيزهمتكوين إطارات المركز  •

   . واألرشيفية
  

  


