
مدينة العلوم بتونس

الجمهورية التونسية

والبحث العلميوزارة التعليم العالي



How to make Science an 

amazing experience?



ءنشــــااإل
.  2002، وتم إنجازها على مراحل حتى سنة 1992أفريل 10أنشأت مدينة العلوم بتونس يوم 



فهــــدااأل
ة ـة خاصـن، وبصفـالمواطنيجميـع لدىةـة العلميـر الثقافـم في نشـجاءت لتساه

 :تجسيم عدة أهداف منهاوهي مدعوة إلى.الشباب

العلوم،المساهمة في تنمية المعرفة ونشرها قصد تمكين كافة المواطنين من االستفادة من

ةـات العلميــافـــموم وتعويدهم على التعامل مع الطرق واالكتشـتحسيس الع،

و العلوم، للتوجه نحالناشئةداد في نفوس ـإيقاظ تطلعات المواطنين الفكرية ودعم االستع

ت،والمهاران تاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها في ميدان المعارفـالتعريف بالتواصل بي

بعث إطار للحوار بين العلم والمجتمع.

:ااد أساسهـولبلوغ هذه األهداف اعتمدت مدينة العلوم بتونس استراتيجية متعددة األبع

وىـة المحتـحداث

ة المنهجيةـاعليـتف

التكامل مع المنظومة التربوية

(عبر اتفاقيات شراكة وغيرها)استقطاب الجماهير

اإلشعاع داخل الجمهورية



قـعالمو
م ـت، ويـالدولاجــرطـس قـار تونـالمؤدي إلى مطمحمد البوعزيزيارعـش

ر عبد هللا المستنص)رــــــي فهـق أبــم حدائـسيحمل إل ـسهعـلـىا ـــيدهـتشي

.(1277-1249الحفصــــي 

تونس



لمعمــارا
.هك6الجمليةتهامساح-
يربط بين مختلف األجنحة متر600هيكل البناءات جسر طولـيه-

.تعلوه قناة مائية مصنوعة من البلور



الفضاءات العلمية

تعرض فيها العلوم حسب محاور-

لوم تبرز أهم المحطات في تاريخ الع-

واالكتشافات العلمية



فضاء المعارض المؤقتة
.قصد إثراء المحتوى العلمي للمعارض القارةمواضيع علمية محددةتقدممخصص لمعارض -

.لمدة زمنية تمتد من شهرين إلى أربعة أشهرتعرض -



معرض رحلة إلى المريخ

2009مارس 22نوفمبر إلى 01من 

فضاء المعارض المؤقتة



فضاء المعارض المؤقتة

ياالبعد اآلخر للتكنولوج: معرض النانوتكنولوجيا

2010جويلية  18مارس إلى 13من 



فضاء المعارض المؤقتة

الكشف عن المناخ من ... معرض الغالف الجوي

المناطق المتجمدة

2010جوان  15مارس إلى 15من 



معرض ديناصورات الصحراء 

2013سبتمبر 31ماي إلى 14من 

فضاء المعارض المؤقتة



واإلنسانفضاء الحياة
:ى األرضـلـاة عـأة الحيـنشيتطـرق إلى

ورـالعصمرىور الكائنات الحية علـطـت.

اتـي الكائنـــن باقـعزهـا يميـان ومــسـم اإلنـجسومكوناتوالنباتاتفصائل الحيوانات.

ظهور الطيورالبرمائي البدائي الحامض النووي



اصـةخموجهو...(اءـكيميال،اـبيولوجيال،اـجيولوجيال،اتـرياضيال،الفيزياء)متعدد المجاالت

.سنـــــــــة15دون سن ال ـألطفل

.علميةتبسط بعض الظواهر الطبيعية والحقائق الوحدة علمية تفاعلية100يحتوي على ما يقارب 

فضاء االستكشافات

أنبوب بالزماجيروسكوب



ونـالكاءـفض

ومة ون والمنظـكـف بالـريـيهدف إلى التع

من اـع األرض داخلهـوقـة ومـسيـالشم

.خالل وحـــــــــدات تفاعلية

لون السماء



نوـــالكاءـفض

أصناف النجوم

البراكين، تكون الجبال، تكون المحيطات،

بنية األرض، بنية الصفائح



القبة الفلكية



القبة الفلكية
.مقعدا120إلى مترا وتتسع20قطرهازرقاء اللون،هي عبارة عن كرة عمالقة-

.نجم على شاشة نصف كروية4000عرض الظواهر الفلكية وما ال يقل عن -

.عروض فلكية10-



معارض الهواء الطلق

رويـة تــتتكون من نماذج ألدوات علمي

اج ـــتومــن أهمها . ومـــلـخ العـــاريـت

، وـوكـاص فـرق، يــل الرئيســالمدخ

دسـميـار أرخـمسم، ةـالساعة المائي

.اعورة المائيةـــالنو



رخميدسأمسمار

اد ـاه باعتمـــيـع المـة لرفـل  عبـارة عـن آ

.ا على المسمارـــاســوم أســام يقـنظ

.(ق م3أرخميدس القرن )



تاج المدخل الرئيسي
ع بمجموع ياضيـالذي هيمن عπ(3,14 )ة على العددـدقبر ـ  بـم، تعــرق400م ـة تضـمرص  اتــلى الر 

.ةـآالف سن4ن ــر مـألكث



جسر المعرفة

ة متر يصل بين القبة الفلكي600يمتّد على طول 

وحديقة النباتات بتونس، تعلوه قناة مائية



الشمسيةالساعة 

ويعتمد استعمالها على 

تنقل ظل الميل الناجم 

عن الحركة الظاهرة 

للشمس



الساعة المائية

مناأداة لقي هاعناصرأغلب،س الز 

كـمتح انــا مجسمــــن بينهــومةر 

ي ــانـوالث(دقائق)ا إلمرأةــمـأحده

(.ساعات)لـلرج



وكـــاص فوقـر

-1819)وــوكـون فــيـرها لـكـتـة إبـلي  آ

ليثبت بها دوران األرض حول ( 1868

.محورها



ةـالمائيالناعورة

مهمتها م،23ي ة قطرها ـعجلة خشب

عــن طريــق أوعـيـة اه ــع الميـــرف

.مثبتـــة على محيطها



نسخة من النماذج الخمسة التي تكّون معرض 

" ديناصورات الصحراء" . 

حديقة الديناصورات



المعـلومةالنفاذ إلىفضـاء
(حاسوب24)لإلبحار مجانا(Internet Plaza)فضاء مفتوح لألنترنات

(e-learning)قـاعـة للتكـويـن في مجـال اإلعالميـة والملتـميـديـا



المكتبة المعلوماتية
وأقراصيوفيدأشرطة)بصريةوسمعية(ومجالتكتب)ورقيةأوعيةعلىوتقنيةعلميةمعلوماتتوفر

.بالفضاءالمتوفرةالحواسيبخاللمناستعمالهايقع(...مدمجة

.للشباب والكهولقسم وألطفاللقسم : نـتنقسم إلى قسمي

.قرص مدمج650آالف كتاب وحوالي 10لى أكثر من ـوي عـوتحتمقعدا للمطالعة200تتسع إلى 



 إمكانية اقتناء مجسمات علمية 

مصغرة، وأدوات وألعاب علمية 

تفاعلية، ووحدات بيداغوجية

المغازة العلميّة



يـنةالمدمنشورات

تصدر مدينة العلوم بتونس العديد من المنشورات

العلميّة تنقسم إلى كتب ومجالت ومطويات 

ومعلقات وهي وسيلة لنشر الثقافة العلمية في 

صفوف الناشئة في كامل تراب الجمهوريّة 

. بطريقة مبسطة وسلسة



مركز المؤتمرات-

منّصة الهواء الطلق-

المطعم والمقهى-

المالحق



لثقافة في إطار سعي مدينة العلوم الحثيث لنشر ا

تها العلمية في صفوف الناشئة وتقريب خدما

منهم، تسعى جاهدة إلى التنقّل إلى كل المدن

سمية التونسيّة عبر مشروع جديد أطلقت عليه ت

تطاوين وقد مثلت قرية العلوم ب". القرى العلميّة"

ن أوالها هي ستكون بمثابة جسر للمعرفة بي

.  رىالشمال والجنوب وستتبع بقرى علميّة أخ

القرية العلميّة 



القاطرة العلميّة

.اسنشر الثقافة العلمية وتقريبها إلى كل الن



المعارض المتنقلة

فيواطنينالممــناـــبهـريـوتقةــيـلمـالعالثقافةنشرإلىخاللهامنالعلوممدينةتسعىأدوات

.الجهات



محاضراتنا

تنظم مدينة العلوم مجموعة من المحاضرات الشهرية 

ن يكو. تتمحور حول مختلف االختصاصات العلمية

الدخول حرا ومجانيا



مدينة العلوم في جيبك

ت التي إمكان زّوار مدينة العلوم بتونس االستفادة من مجموعة من التطبيقاب

بيقات يمكن تحميلها واستعمالها في مدينة العلوم أو خارجها، وتتيح هذه التط

قعه داخل متابعة رزنامة األنشطة العلمية بالمدينة، إضافة إلى تحديد الزائر لمو

ويندرج هذا اإلنجاز في إطار .الويفيالفضاءات وذلك بفضل النفاذ مجانا عبر 

.مشروع المدينة الرقمية الذكية



أنشطتنـــــا



سنة تهدف المدينة من 16و6هي محاضرات موّجهة للناشئة بين 

اء خاللها إلى التطرق إلى مبادئ علميّة في الفيزياء والكيمي

لماء والبيولوجيا وطرق المحافظة على البيئة وترشيد استهالك ا

...وغيرها

محاضرات الشبّان



هي لقاءات بين مختّص وجمهور المدينة حول 

موضوع علمي ما لإلجابة على تساؤالت عالقة 

نعش تتناول محاور من الحياة اليوميّة  في جّو م

.حول قهوة تهديها المدينة للحاضرين

حلقات المقهى العلمي



المدرسة الصيفية
ك موجهة تنظم مدينة العلوم بتونس دورات تكوينية في علم الفل

.للمبتدئين وللمولعين بعلم 



تظاهرات فلكّية
دورية تنظم المدينة مجموعة من األنشطة الفلكية ال

روض أو بمناسبة الظواهر الفلكية تحتوي على ع

.الفلكيةتفسيرية ورصد للسماء بواسطة المراقيب



م العلميّة توفّر الورشات للناشئة فرصة لتعلّم المفاهي

ة يشرف األساسيّة عبر تجارب وأنشطة علميّة تفاعليّ 

.علميّون من مختلف االختصاصاتمؤطّرونعليها 

الورشــــات



لعديد من ترتبط مدينة العلوم بتونس بعالقات شراكة مع ا

وطني المنظمات والجمعيّات والمؤسسات على الصعيد ال

أن وجدير بالذكر. والدولي أثمرت الكثير من األنشطة

علوم مدينة العلوم كذلك عضو في شبكة رابطة مراكز ال

ية والشبكة األوروببشمال افريقيا والشرق األوسط

وهي تهدف من خالل تكوين شبكة . لمراكز العلوم

راء عالقات متنوعة إلى تبادل التجارب والخبرات إلث

اد محتوى فضاءاتها العلمية وأنشطتها الموّجهة لروّ 

.المدينة

الشراكــــة



مشاريع جديدة



.  توفر مدينة العلوم لروادها فرصة اختبار التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المستحدثة

المخبـــر



فضاء األدن

الميذ تهدف من خالله إلى تعريف رّوادها وتوعيتهم بأهمية األدن، وتدريب الزوار وخاصة الت

سوف يتعرف المشاركون على . والطالب من خالل التعامل مع النماذج واستخدام المعدات

ات مختلف آراء علماء الوراثة حول مراحل التقدم في مجال البيولوجيا الجزيئية والتقني

.    واستخداماتها



It provides the Tunis Science’s City public with widespread access to modern 

means for invention. It helps them innovate and exchange ideas and expertise.

Fab-lab



www.cst.rnu.tn

شكرا على المتابعة

http://www.cst.rnu.tn/

