
العضو الثاني في الموضوع المؤطر اسم الطالب ولقبھ 
اللجنة

تاریخ المناقشة 
 19-18-17-16)

ماي 2022)
توقیت المناقشة

القاعة

منار العربي+ محمد الشاذلي مرزوق1

مصطفى بن تمسك

النظام التربوي التونسي في سیاق عالم متحول  بین تأصیل الھویة والتطلع للقیم 
س 10-202211-05-17سمیة بیدوحالكونیة

A1

A1س12-2213-05-18لبنى الكوكيالتسلیع التربوي :ارتھان التعلیم لقوانین السوقھیثم محفوظ+ آیة العالني2

A1س14-2215-05-18لبنى الكوكياھمیة تطبیق نظریة الدكاءات المتعددة و تأثیرھا على التحصیل المدرسي آیة السعیداني+ فرح البحریني3

اسھام شركاء البناء في اسناد المشروع التربوي المنشود : سیاق الفترة االنتقالیة مریم حمودة+ منتھى بنور4
س11-2212-05-17علي موسى في تونس 

A1

A1س12-2213-05-17علي موسى التحرش الجنسي والتنمر في الوسط المدرسي: التشخیص وطرق المعالجةغالیة الساكت+ شیماء السیوي5

A1س9-2210-05-17سمیة بیدوحالمحددات الفلسفیة للتربیة المستقبلیة : مقاربة ادغار موران انموذجا أمنة لسود+ھیفاء الطرابلسي6

B1س9-2210-05-19كریمة بریكيالتعلیم كفعل تحرري: باولو فریري انموذجاأمل بلعجیة+رانیا الحاج صالح7

A1س9-2210-05-18سمیة بیدوحالتصحر الثقافي في المدرسة التونسیة: تنامي العنف وتفكك الروابط التضامنیة یاسمین بوبكر+ ندى بن سالم8

امل الماجري + -شیماء الحمدي9

علي موسى

B1س9-2210-05-19زھور الجریدي شعبة التربیة والتعلیم : التكوین والتحدیات العالمیة 

SALE DE REUNIONس10-2211-05-19زھور الجریدي التعلیم المقلوبیسر ى شعبان + ایة حشیشة10

SALE DE REUNIONس13-2214-05-19مصطفى بن تمسك العائلة والتربیة الجنسیة للطفلمیساء عمار + شذى التاج11

SALE DE REUNIONس11-2212-05-19زھور الجریدي المؤسسة التعلیمیة الرقمیة والعملیة التعلیمیةإیناس اللواتي + أنس بن فرج12

SALE DE REUNIONس12-2213-05-19زھور الجریدي المربي والعملیة التعلیمیة : الواقع والتحدیاتصبرین بومعیزة + شیماء بن عبداللھ13

SALE DE REUNIONس15-2216-05-19بوبكر المباركي التعلیم الرقمي وتحدیات مدرسة المستقبلفتحیة الصغیر + ناریمان الصغیر14

س14-202215-05-19زھور الجریدي المحتویات المعرفیّة وقیم المواطنةآیة عبید + ریم ساسي15
SALE DE REUNION

عربیة الجالصي + اسالم بجاوي

سعاد التوزري

Précocité intellectuelle à l’école : un profil cognitif, des 
problèmes scolaires et socio-émotionnels nécessitant une prise 

en charge personnalisée 
11-202210-05-17جیھان كریستو

B1

حمدي السبوعي + میساء الحاجي16
lEducation à la nutrition à travers un aperçu épigénétique: 
conceptions des enseignants, habitudes nutritionnelles des 

élèves et propositions curriculaires
16-200215-05-17سنیة الصالحي

B1

سارة الجبري + درة الباني17
Adaptation pédagogique du manuel scolaire de français de 

la3ede base en vue d’améliorer la conscience phonologique et 
les capacités visuo-attentionnelles chez un élève dyslexique

15-200214-05-17سنیة الصالحي

B1

 ,La dyspraxie visuospatiale : conceptions des enseignantsانصاف الغربي + امال القاسمي18
adaptations pédagogiques et propositions curriculaires12-200211-05-17جیھان كریستو

B1

أالء بالحاج حسن  + میساء حصني 19
Dyslexie: conceptions des enseignants, jeux de prise en 

charge de la dimension visuo-attentionnelle et propositions 
curriculaires

10-20029-05-17جیھان كریستو

B1

ایناس بن عمربن مسعود + خولة 20
المرزوقي

احمد بن جمعة

الفیدیو التفاعلي في التعلم المدمج: دور الفیدیو التفاعلي في تدریس االیقاظ العلمي 
س10-202211-05-19السیدة صدوقيللدرجة الثالثة(  درس حاالت المادة والسلسلة الغذائیة أنموذج)

A2

A2س12-202213-05-19السیدة صدوقياثر االلعاب الجادة في التحصیل المعرفي لدى متعلمي الدرجة األولى محمد المولھي + عامر التومي21

اشرف الجالصي + ھدیل الشایب22
L'impact de l l'intégration de la technologie numérique sur 

l'enseignement des sciences naturelles par la démarche 
d'investigation (niveau 6 éme année).

س14-202215-05-19السیدة صدوقي

A2

البیداغوجیا الفارقیّة مرآة للتقییم التربوي( مادة اإلیقاظ العلمي الموجھة لتالمیذ روان الطیاشي + رھام شرفان23
س15-202216-05-19ولید الصغیرالدرجة الثانیة نموذجا)

A2

ھیام رمضاني + رفقة العیدود24

الفة محمود

اثر القصة الرقمیة التعلیمیة في استیعاب المفاھیم التاریخیة وتنمیة مھارات التخیل 
15-202214-05-17سلیم بروطة التاریخ: سنة خامسة انموذجا 

A2

12A2-11 ماي 2022 تاریخ مبدئي 17میزوني المبروكي دور التقویم التربوي في عالج صعوبات التعلیمیةسوار حمادي + یسرى رمضاني25

توظیف التفاعل بین الوسائط الرقمیة و المحتوى الجغرافي من اجل تفعیل الذكاء نوال الفارض + شیماء العربیبي26
13-12ماي 2022 17محرز الدون البصري المكاني 

A2

األخطاء الشائعة في اللغة العربیة و دور ادماج تكنلوجیا المعلومات و االتصال في رفقة بن علي + نرمین زوید27
10-9ماي 2022(تاریخ مبدئي ) 17میزوني مبروكي عالجھا الدرجة الثالثة

A2

11-10ماي 2022( تاریخ مبدئي ) 17میزوني مبروكي صعوبات التقویم في التعلیم و استراتیجیات العالجنسرین ھمامي + سماح عبیدي28
A2



نھى الكدوسي +جدان العوزجي29

الفة محمود

10A5-9االربعاء 18 ماي 2022عبد المجید العایب مثال : درس األعداد الكسریة للسنة الخامسة من التعلیم االبتدائي

مناركریفة + سیرین الفرشیشي30

حنان عروس

اإلستراتیجیات التكنلوجیة الحدیثة العالجیة و اثرھا في التقلیص من تداعیات ظاھرة 
(Learningloss) س 9-202210-05-16شریف حدادالفاقد التعلّمي

A1

اثر استراتیجیة الخارطة الذھنیة االلكترونیة (ElectronicMind Maps) في ایات البوھاللي + ایمان العكاري31
س10-202211-05-16شریف حداد تنمیة مھارات الفھم القراءي لتالمیذ الدرجة االولى

A1

فاعلیة االلعاب التعلیمیة االلكترونیة (Electronic eductional games) لتقییم مریم احمد + اریج بن سالم32
س 9-202210-05-18شریف حدادالنشاط القرائي لمتعلمي السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي

B1

التقنیة الرقمیة (Digital technology) ودرھا في خلق مجموعة من االبداعات وصال محجوب + ندى نصر33
س11-202212-05-18شریف حدادالقصصیة والمجموعات الشعریة لتالمیذ الدرجة الثالثة

B1

اثر توظیف برنامج Mediator في التمییز بین الحروف المتشابھة  لدى تالمیذ سارة عزاز + اروى الماجري34
س11-202212-05-16شریف حداد الدرجة االولى

A1

تاثیر تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تعلیم ذوي صعوبات القراءة في مجال اللغة لیلى الصالحي + رحاب فرحاني35
س10-202211-05-18شریف حدادالعربیة(الدرجة الثانیة)

B1

اال صالح التربوي في عالقتھ بالتكنولوجیا في مجال اللغة العربیة :التوامة الرقمیةرؤى الدریدي + ایة مزاح36
س14-202213-05-18شریف حداد(Digital twin) انموذجا

B1

التكنولوجیا الذكیة (Smart technology) ودورھا في تطویر التعلیم في قواعد سناء بشر+ بسام الجعفري37
س 14-202215-05-16شریف حداداللغة العربیة لتالمیذ الدرجة الثانیة

A1

A1س14-202215-05-17مصطفى بن تمسكالممارسة التربویة داخل المدرسة التونسیة بین مطلب التحرر واجراءات المنعلبنى الكوكيبلقیس عبید + انس العجیلي38

فرح الشامخ + وئام فرحاتي39

سمیة بیدوح

ظاھرة االكتئاب لدى تالمیذالمرحلة األولى من التعلیم االساسي: مقارنة المدارس 
س09-202210-05-16كریمة البریكي الریفیة و الحضریة (الدرجة الثالثة مثاال)

A4

اثر استخدام الصورة الرقمیة في انماء مھارة التواصل الشفوي لدى تالمیذ الدرجة أمل عیساوي + سوار النفاتي40
س 10-202211-05-16كریمة البریكياالولى انموذجا

A4

س 10-202211-05-18لبنى الكوكي « دالالت رسوم األطفال »وئام العبیدي+ ھدى بنالشاھد41
A5

A5س11-202212-05-18مصطفى بن تمسك« الجسد من مربّع العنف إلى عصف التفاعالت »خولة الملیكي + سرین الفرشیشي42

A4س14-202215-05-16كریمة البریكيعالقة فوبیا األعداد بالغش المدرسي لدى تالمیذ الدرجة الثالثةمریم شعبان + مریم بوھالل43

A5س13-202214-05-17علي موسى امكان التعلم لالطفال خارج اطار الزواج وقریة sos قمرت نموذجا »وجدان مقیدة + فرح غریب44

س 11-202212-05-16نادیة الماجريL'impact du COVID-19 sur l'apprentissageمیساء القرقوري + أماني المزوغي45

A5س 14-202215-05-18مصطفى بن تمسكالذكاء الوجداني واإلیقاظ الفكري للمتعلممنار الجبنیاني + أمل حوش46

شیماء النوري + رحاب البوصوفي47

توفیق السنكلي

مكانة المتخیَّل (la representation) في تحدید العالقة بین المعلّم و التّالمیذ و 
س 10-202211-05-16منصور شاكر إنعكاس ذلك على التّعلّمات.

A5

ھل یساھم الكتاب المدرسي في تحقیق غایات و أھداف المنظومة التّربویّة ( الّسنة وئام الكتل + وصال قلبي48
س 12-202213-05-16منصور شاكر األولى ریاضیات نموذجا).

A5

دور الحیل الّدفاعیّة (les mécanismes de défense) في التّعّرف على الطّفل ریمة العزعوزي + سوار الناصري49
س 10-202211-05-18منصور شاكر المتعّرض لسوء المعاملة.

A4

دور التّربیة قبل المدرسیّة في مرافقة الطّفل في اكتساب آلیات و استراتیجیات یاسمین السعداني + سیرین بو عمرین50
س 12-202213-05-18منصور شاكر التّفكیر المنطقي.

A4

مروى عزیزي+ سیرین فطناسي51

سناء عیسي

التأثیر السلبي لتكنلوجیا الشاشة  على الصحة الذھنیة للطفل و تحصیلھ الدراسي: 
 س 9-202210-05-16ریما كردغليالدرجة االولى انموذجا 

A2

س 10-202211-05-16ریما كردغليمرض التوحد ما بین العلوم و بیداغوجیا اللعباریج بن مسعود + مریم جوادي52

فاعلیة الوسائل التعلیمیة ثالثیة االبعاد في تنمیة الفھم الشفوي و اللغة التعبیریة رحاب التلیلي + امیمة النجالوي53
  س 13-202214-05-16ریما كردغليلدى االطفال ذوي اضطراب طیف التوحد

A2

رانیة الدریدي + ایة فطوم54
"اثر توظیف اسلوب االلعاب التعلیمیة في تنمیة التحصیل المعرفي بمادة االیقاظ 

العلمي 
 لتالمیذ المدارس االبتدائیة"

س 12-202213-05-16ریما كردغلي
A2

A2 س 11-202212-05-16ریما كردغليدور السنة التحضیریة في تنمیة الكفایة التواصلیة لدى طفل 05-06 سنواتاماني محمدي + نھى الفرشیشي55

سیرین كریم + فائزة الھاللي56

السیدة صدوقي

Les jeux du motivation et leurs impacts sur l'apprentissage 
de la langue françaiseس 9-202210-05-19 احمد بن جمعة 

A2

امیمة خزامي + حواء حیدري57
La technique d'enseignement par simulation et son impact 

sur la qualité d'apprentissage de la matiére d'eveil 
scientifique chez les éleves de troisiéme degré primaire 

 س 11-202212-05-19 احمد بن جمعة
A2

تحدیات المحكاة في التدریس استنادا إلى منھج التحقیق : تدریس مفھوم دوران الدم محمد ایھاب الخلفاوي + میساء عون58
  س 13-202214-05-19 احمد بن جمعةفي ماّدة االیقاظ العلمي للسنة السادسة ابتدائي

A2

فریال كلبوسي + ندى األسود59

كریمة البریكي

A3س 9-202210-05-17بوبكر المباركي التربیة من المعرفة الى التفكیر النقدي

B1س 11-202212-05-16مصطفى بن تمسكالمدرسة التونسیة بین رواسب التقلید ورھانات التفكیر الناقدخلود بوغطاس + امیمة النفوطي60

A3س 11-202212-05-17سمیة بیدوحكل طفل ھو مشروع مفكرشاھین حرزالوي + زھرة میساوي61

A3س 12-202213-05-17سمیة بیدوحالعوائق االبستمولوجیة عوائق ذاتیةأسماء بنعثمان + ھدیل بنمالك62



سوار السعیداني + امل العزیبي63
كریمة البریكي

A3  س 13-202214-05-17لبنى الكوكيالتربیة الحق تربیة على الحریة

A3س 14-202215-05-17سمیة بیدوح أسست المدرسة لتكون فضاء للدربة على التفكیرمرام السحباني+ فاروق بن حمیدة64

دور النظام التعلیمي التربوي في ترسیخ الوعي بالھویة الوطنیة سرین غنام + سحر غرسلي65
 واالنتماء الحضاري

مصطفى بن 
تمسك

A5س 19-05-12-11

شیماء نواش+ شیماء الھواشي66
عبد المجید العایب

A4س 9 - 202210-05-19علي السالميتدریب الطفل على التفكیر الریاضي من خالل األلعاب : السنة التحضیریة نموذجا

الحوار العلمي كأداة دیداكتیكیة في تعلیم العلوم بالمرحلة الثالثة من التعلیم االبتدائي خبیب اللواتي+ محمد الصغیر67
س 10-202211-05-19سامیة عاشور(االیقاظ العلمي نموذجا)

A4

تیسیر الطّرابلسي وأحالم الغربي68

بوبكر المباركي

A5س09-10 2022-05-17كریمة بریكيالتّنمیة المستدامة من خالل البرامج الّرسمیة وواقع المدرسة التّونسیّة

A9س 202214:15-05-17سماح البرادعيالفشل الدراسي لدى المتعلم و دوراالسرة و االطار التربوي في معالجتھملكة عاشوري و عصماء عاشوري69

A3س16-202217-05-18علي موسىفقر التعلم لدى متعلّمي المرحلة االبتدائیةشیماء الّرزقي وسلمى الّسایحي70

دور إستخدام الخارطة الذھنیة في تنمیة مستوى الفھم و التذكر لدى تالمیذ المدرسة منار مسعودي وشیماء اللطیف71
االبتدائیة (التربیة االسالمیة نموذجا)

سماح  
البرادعي

س 17-05-202213:30
A9

معالجة الزمن المدرسي في البرامج التعلیمیة في األوضاع االستثنائیة : ازمة إسمھان بالر وریما التّلیلي72
س 202213-05-18علي موسىكورونا نموذجا 

A3

ھدیل الطرابلسي و رنیم القاسمي73
سلیم بروطة

10A5-20229-05-17محرز الدونإستخدام القصة في تدریس التاریخ في المرحلة االبتدائیة

11A5-202210-05-17محرز الدونتدریس التاریخ الوطني في المرحلة اإلبتدائیة و أثره في ھویة الطفلنھاز مصباح و شیماء الطاجیني74

12A5-202211-05-17محرز الدونإستعمال الرقمنة في تدریس التاریخ في المدارس اإلبتدائيراغب صھمیم و نجم الدین قمر75

B1-س12-200213-05-17سعاد التوزرياضطرابات فرط الحركة و االدماج المدرسي و االجتماعي للمتعلمجیھان كریستوا امیرة قرامي + ھناء النجار77

مرام ذیاب + نجاة عیاشي78
احالم الكشو

10A9-20229-05-17حنان عروستوظیف بیداغوجیا المشروع في تنمیة مھارات االبداع و االبتكار لدى التلمیذ

11A9-202210-05-17حنان عروساھمیة استعمال التطبیقات التعلیمیة في التدریسایة نصري + سھى حمداوي79

12A9-202211-05-17حنان عروسدور الصور المتحركة في تنمیة دافعیة التلمیذ للتعلّمامنة عمار+ یاسمین بشة80

عبیر دبوسي+ شیماء مرزوق81

سماح البرادعي

A4س 202211:15-05-17عمر ساسيصعوبات تعلم القراءة : حدود الواقع وافاق التطویر ( الدرجة الثانیة انموذجا 

A4س20229-05-17عمر ساسيمعیقات التواصل الشفوي في المرحلة االبتدائیة وسبل تجاوزھا.شادیة قنوني+ نورس الخالیفي82

المشكالت السلوكیة والنفسیة لدى متعلمي الدرجة األولى وتأثیرھا في التحصیل أحمد خطاطفي+لیندا باشا83
س 202212:45-05-17عمر ساسيالدراسي.

A4

A4س202212-05-17عمر ساسيفرط الحركة وقصور االنتباه وتأثیره في التحصیل الدراسي للتلمیذ.أمل الشیحي+آمنة غنجاتي84

A4س 202210:30-05-17عمر ساسيالتشخیص الفارقي بین عسر القراءة وعسر الحساب وأھمیتھ في الدعم والعالجأمیمة الخترشي+آیة بوزیان85

A4س 20229:45-05-17عمر ساسيصعوبات االنتاج الكتابي : االسباب وسبل العالج الدرجة الثالثة نموذجامحمد فرحات+وائل الطرودي86

 The acquisition of vocabulary by the use of animation as aایناس سعیدزیاد قروي + محمد نظیر مرابط87
tool in TEFL2022-05-16ریم بن رحومة

B1

ھدیل بن عمر + ایة النوري88

سنیة الصالحي

Le conte à caractère scientifique : un outil pour enseigner la 
lecture documentaire pour le 3ème degré de l’enseignement 

de base
14-200213-05-17سعاد التوزري

B2

مریم البجاوي + امیمة العبیدي89
La bande dessinée : 

 Quel impact sur l’enseignement de la lecture- écriture au 
primaire ?

10-200209-05-17ولید الصغیر
B2

 Comment la fiction peut- elle contribuer à former le citoyenوالء ناھد بو عنان + مریم بن رمضان90
d'une société démocratique ?13-200212-05-17جیھان كریستو

B2

مریم السمراني + رملة الحاج سالم91
سفیان منادلة

La variation des troubles de comportement selon les niveaux 
d'apprentissageس10-202211-05-19ریم األسود

A3

 Analyse des relations entre l'empathie et l'intelligenceشیماء بالخیر92
émotionnelle chez des élèves âgés de 10 à 12 ansس9-202210-05-19ریم األسود

A3

SALE DE REUNIONس16-202217-05-19بوبكر مباركي الطرق التعلیمیة بالمدرسة التونسیة : مراعاة الذكاءات المتعددةعلي موسىاحالم العوادي + اشراق بالنجمة93

ایة الشاوش94

زھور الجریدي

A2س9-202210-05-18علي موسى دور الحیاة المدرسیة و االنشطة الثقافیة في تنمیة المھارات الحیاتیة

اثر الدراما التعلیمیة في الحد من االظطرابات السلوكیة واالنفعالیة لدى تالمیذ حنان عبد الحمید + والء حمزة95
س10-202211-05-18علي موسى الدرجة األولى : فرط الحركة انموذجا

A2

A2س11-202212-05-18علي موسى اھمیة الفضاء الھندسي المدرسي و تأثیر على سلوك التلمیذ و مردوده الدراسينھى كریم + اماني الحرابي96

A2س12-202213-05-18علي موسى المواد الفنیة : اھمیتھا و مدى تطبیقھا من قبل معلمي المدارس االبتدائیةاسماء الفرحاني + سیرین الكالعي97

A2س14-202215-05-18علي موسى اثر تقنیات التنشیط في تنمیة المھارات الحیاتیة لدى تالمیذ المدارس االبتدائیة نور بنحمید + ندى عیشوشي98

A2س15-202216-05-18علي موسى اثر تقنیات التنشیط  في تنمیة المھارات الحیاتیة لدى تالمیذ المدارس االبتدائیة امیرة اللمسي + فیروز المرخي99

اماني الورغي + مریم شمروخي100
شریف حداد

B1س15-202216-05-18حنان عروساثر القصص الرقمیة المصورة في تنمیة مھارات القراءة لتالمیذ الدرجة األولى

مدى نجاعة البرنامج الحاسوبي متعدد الوسائط في تنمیة مھارات االستماع و نرجس الخیاري + رملة اللھیوي101
س13-202214-05-16حنان عروسالقراءة و تجاوز صعوباتھا لتالمیذ الدرجة األولى

A1

B1س14-202215-05-18حنان عروسمدى تأثیر المحكاة الرقمیة في تدریس ماّدة االیقاظ العلمي لتالمیذ الدرجة الثالثةمجدي الھمامي + سالم حشیشة102



علي السالميأحالم الھداوي + یسر بني عمر103
أثر استراتیجیة العصف الذھني في تعلم الحساب : األعداد الكسریة في السنة 

الخامسة من 
 التعلیم األساسي نموذجا.

س11-202212-05-19عبد المجید العایب
B2
















