
 
برئاسة   ومدرًسا

  لٔالسـتاذ عبد

 أالسـتاذ عبد 

سـّية إالسالمية 
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بوحديبة ابحثا و:  ثانية

ادلرس الفلسفي :جوب

قراءة يف ٔاعامل: عريب

تشّلك وتطّور إالنس: يل
 ،حديبة

  بن حفيظ
لوهاب بوحديبة عبد ا

  ظهرا رابعة
  وة التكريمية

 

ífè‚uçe<h^âçÖ]<< <

<íß‰1972<<íß‰<±c90

الث العلمية اجللسة: د00
 ،ب الصمندي

محمد حمجو أالسـتاذ: د0
 ،حديبة

أالسـتاذ بشري الع: د30
 ،حديبة
سعيد العبديل أالسـتاذ:د

عبد الوهاب بوح أالسـتاذ
 

ىل العود لٔالسـتاذة سلوى
تاذ لكمة:  د20 سـ ع االٔ

الساعة الر
اختتام الندو
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0و14س 
السـيدة زينب

05و14س  •
الوهاب بوح

0و14س   •
الوّهاب بوح

د00و15س •
ا مثلام يراها

نقــــــــاس  •
عزف عىل  •
0و 15 س  •
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 دوة

،الاقتصادية والاجامتعية

سـتاذ أمحد خواجة ،الٔ
،توفيق امجليعي أالسـتاذ

ابن(د العلوم إالنسانية

ٔالسـتاذ عبد الوهاب

،اذلي عرفت بوحديبة هاب
اجلنسانيةبوحديبة بني

،ب بوحديبة مثلام عرفته
ّمهتا وعّرب حفظهتا ،تعل

 تراحة قهوة

والتبّديالبداوة :  بدِء
 ،وهاب بوحديبة

ا  بوحديبة مدّرًس

 ،ظهرا نصف

 غداء

  

  
  
  
  

افتتاح الند :د 30

ملركز ادلراسات والبحوث الا
  سـية لعمل اجامتع،

 قسم عمل الاجامتع االٔ
ا قسم الاجامتع بصفاقس

 قسم عمل الاجامتع مبعهد
 ،ب الشارين

اال: ة العلمية الاوىل
  دلكتور معر المنري،

عبد الوّها االٔسـتاذ: حفيظ بن
أالسـتاذ ب: هيام الرتيك
 ،ًث يف اذلات

االٔسـتاذ عبد الوهاب:  عّزوز
دروس ت: نصف وانس

است: 12س إلى  

عوًد عىل: محد خواجة
 كتاابت أالسـتاذ عبد الو

:رشف ادلين بوغديري

ن ل وا حدة  وا ل ا عة  لسا ا

ول الغاتن:  د30 

و  9س 

لكمة السـيد املدير العام ملر
رئيس امجلعية التونس لكمة
لكمة مدير :د40و9س
لكمة مدير :د00و10س
لكمة مدير :د15و10س
عبد الوهاب أالسـتاذ) رشف
اجللسة :د20و10س

ادلك  برئاسة حديبة ٕانساان
االٔسـتاذة سلوى :د25و10س
هة أالسـتاذ :د45و10س

حبًث :ٕالنسان يف إالسالم
أالسـتاذ رضا :د10و11س
سـتاذ:د30و11س املن االٔ

د  50و11سمن 

أالسـتاذ ٔامح: د5و12س
ك لتحّرض والعمران يف مرآة

تاذ رش: د30و12س سـ االٔ

اىل  :د00و13س قاش  ن

و 13س 
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   سية
 حث العلمي

 


2018 

C 

 تونس 1003لخضراء 

)216( 71 770 247: س

www.ceres   

 الجمعية التونسية 
  لعلم االجتماع 

الجمهورية التونس
زارة التعليم العالي والبح
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      C.E.R.E.S

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

زرة، الحي األولمبي، حي ا

الفاكس)  /  216( 71 770 
 

s.rnrt.tn: اللكتروني
  

 ت والبحوث
 الجتماعية

وزا
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نھج المؤاز 3    

244: الھاتف      

الموقع ا          

مركز الدراسات
االقتصادية وا


