
  2012 تقرير تونس
 7شعبان حتى  5الموافق  2012في الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر يونيو عام 

وفي إحتفالية علمية مختصة بالدراسات والبحوث المستقبلية، أفتتح السيد وزير التعليم العالي شعبان، 
الدراسات المستقبلية بين األهمية  تحت عنوان " علمية ندوةنصف بن سالم مالدكتور بدولة تونس الشقيقة 

منذ وللقاء العلمي السنوي األول للرابطة العربية للدراسات المستقبلية في إطار اكان ذلك  .والضرورة"

 . 2011الشقيق في أكتوبر عام  دولة السودانفي مدينة الخرطوم  بإعالنهااالحتفال 
السيد األستاذ إدارة واالجتماعية  االقتصاديةوالبحوث دعى إلى عقد الندوة وتنظيمها مركز الدراسات 

وتحت  فقيه والدكتور مالك المهدي أمين عام الرابطة العربية بن محمد عبازة والدكتور عبد الرؤوف

. وعلى مدى ثالثة وجيةأفريقيا التكنولالتحاد مجالس البحث العلمي العربية ومدينة  الرعاية المشتركة
قدم عدد من الباحثين والدارسين عددا من تونس، –قمرت  –المرادي  نزلةفي قاعة المؤتمرات أيام 

آليات البحوث والدراسات العلمية في مجاالت مختلفة من بينها المياه والطاقة والتعليم والزراعة و

 الدراسات المستقبلية. ونظريات 
في  المستقبليات المصرية العربية متمثلة في رئيس الجمعية أ.د. كمال شعيروقد شاركت جمعية بحوث 

، وأ.د. محمد منصور عضو  )مرفق ملخص البحث( "2012محاضرة بعنوان "حالة المستقبل العربية 

محاضرة بعنوان "مستقبل الدراسات المستقبلية في الوطن العربي بعد ثورات الربيع  مجلس اإلدارة
محاضرة بعنوان "إستخدام الشبكات  عضو الجمعية محمد قنديلهند  ةة الدكتوروالسيد العربي"،

 .العصبية في التنبؤ المستقبلي بالنمو االقتصادي في مصر"

)أ.د.عصام ملكاوي، أ.د. المملكة العربية السعودية الدول العربية تمثلت في من  عدةوفود  وشاركت
، والمركز الدولي لألبحاث والدراسات (للعلوم األمنيةالعربية نايف  يحيى بن مفرح الزهراني من جامعة

)رضا سلطانية، ساحلي المبروك، عثمان  الجزائر"مداد" )د. خالد بن عبدهللا السريحي(، وجمهورية 

وزير العلوم والتقانة وأمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية أ.د. ) السودانجمهورية و منادي(،
)مصطفى ولد سيدي  وموريتانيا، (.د. أسامة عبد الوهاب ريس، د. عمر عبد الرازقمبارك مجذوب، أ

وفي إطار النشاط اإلجتماعي للندوة أقيمت مأدبة  د. محمود الشعالن(. ،األردن )د.غادة عيسى، محمد(

 يونيو بمطعم السرايا بالمدينة العتيقة. 25عشاء بدعوة من السيد وزير التعليم العالي تونس يوم األثنين 
 التنفيذية للجنة رئيسا )رئيس جمعية بحوث المستقبليات المصرية العربية( وقد أختير أ.د. كمال شعير

 2013المزمع عقده بمدينة الرياض عام العربية الثاني للرابطة لمؤتمر المنظمة لالعلمية ومنسقا للجنة 

 "مستقبلية وشراكات عالمية عربية ىرؤ" تحت عنوانبرعاية جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
Future Visions and Global Partnerships of Arabia))  

د. عصام ملكاوي، د. خالد بن عبدهللا ، د.عبد الروؤف بن فقيه، محمد عبازة د.اللجنة عضوية  ضمتو

  .، د. المصطفى ولد سيدي محمد، د. مالك المهديالسريحي
 

 العربية نايف جامعةتحت رعاية  2013المملكة العربية السعودية عام  -إلى لقاء في مدينة الرياض

 .أو مدينة الخرطوم جمهورية السودان للعلوم األمنية
 كمال شعيرأ.د. 


