


   المواد التكنولوجيةساتذة السنوي ألملتقىال
  2011 مارس 28-29-30

  بالمنستير**** نزل الحبيب 
 

 بالتعاون اـيـوجـكنولـن في العلوم و التـجدديـالمساتذة األ مجموعة من تنظم
 تحت ةالتكنولوجيالمواد الملتقى السنوي ألساتذة     SMART TECHNLOGY مع مؤسسة

 شـعـار

  ." الثورة المعلوماتية ونولوجيا تدريس التك"  
  

  :محاور الملتقى
1( ة في تدريس  الموارد البيداغوجي

  التكنولوجيا
2( كنولوجياة لتدريس التّ المواقع التونسي 

 البرمجيات الحرة في تدريس المواد  )3
 التكنولوجية

 طرق تحديث تجهيزات المخابر  )4
  التّكنولوجية

  تحديث طرق تدريس التكنولوجيا )5

 كيفيات العالمية مقارنة ال )6

   TBI  إستعماالت السبورة التفاعلية )7
  نشاط نوادي التّكنولوجيا )8

 المسابقات العلمية التّكنولوجية  )9
  المحلية و العالمية

النّشاط الجمعياتي ألساتذة ) 10
  التّكنولوجيا

  
   :الورشات العلمية

ورشة البرمجيات المتعلقة    -

 ...PIC 16F بالدارات المبرمجة 

لتطبيقات الثالثية األبعاد ورشة ا   -

Solidworks 

السبورة التفاعلية إستعمال ورشة    -
TBI  

 ورشة البرمجيات الحرة    -

برمجة مواقع الواب ورشة    -
 الديناميكية

  :الترفيه 

  ل بورقيبةآ زيارة  قصر الرباط و مقربة  

   عشاء مبطعم باملدينة العتيقة 

  تناول الشاي مبقهى سياحي باملدينة العتيقة
 :لمزيد المعلومات 

com.education-tunisia.workshop://http 

Pour se renseigner, Tél :  99 541 797 – 97 293 421 – 98 979 596 

 Fax : 73 449 431 

 



 

  بطاقة المشاركة في الملتقى السنوي ألساتذة المواد التكنولوجية

  2011 مارس 30 -29-28  بالمنستير ****  بنزل الحبيب

Fiche d’inscription   

  ..…………..……………………………………………………  االسم و اللقب
Nom & prénom  

  ..…………..……………………………………………………  المهنة
Profession 

  ..…………..……………………………………………………  المؤسسة التربوية
Etablissement  

  ..…………..……………………………………………………  الهاتف
Téléphone  

  ..…………..……………………………………………………  البريد األلكتروني
Email  

……..…………..……………………………………………………  العنوان

………………………………………………..………………..  Adresse 

 أرغب في المشاركة في الملتقى السنوي ألساتذة المواد  نعم 
  التكنولوجية

 لحبيب بالمنستيربنزل ا 2011 مارس 30-29-28 أيام 

  

 

  د24ثمن المشاركة 

  

 Hébergement à l’hôtel Habib ****بنزل الحبيب بالمنستير  اإلقامة

   اإلقامة  لشخص واحد
  2011مارس  30 -28-29

  

معلوم إضافي لمن يرغب في 
  اإلقامة بغرفة فردية

  60 د
 

  اإلقامة  المزدوجة لشخصين 
  2011مارس  30 -28-29

 2طفال دون إقامة مجانية لأل
  د 115  سنوات

  صباحا9 إلى الساعة 7فطور الصباح من الساعة 

  كما يحتوي النزل على مسبح داخلي و خارجي و العديد من المرافق األخرى

بالمدينة بمطعم سياحي  العشاء 
مع تناول الشاي بمقهى  العتيقة

  عتيق
  2011مارس  29 ليوم 

  سالطة أو شربة
   قاروصلحم مشوي أو سمك

   د19   مشروبات غازية–ل غال

  

  )نهاية  التسجيل (   2011 مارس 22قبل يوم  بطاقة هذه ال الرجاء إرسال :مالحظة 

  Fax : 73 449 431: على رقم الفاكس 

  http://workshop.tunisia-education.com:  التسجيل على موقع الملتقى رجىي

Tél :  99 541 797 – 97 293 421 – 98 979 596 : معلومات الهاتف مزيد الل                                             

 


