
 

  

 

 الوطني للعلم المفتوح المؤتمر

 ، تونس البحيرة فندق موفنبيك

 0200 يوليو 91-02

 مقدمة

املنظمة العربية لشبكات البحث تنظم  ،يم العالي والبحث العلمي التونس يتحت الرعاية الكريمة ملعالي ألاستاذ الدكتور منصف بوكثير وزير التعل

 91من  ،تونس البحيرةضفاف فندق موفنبيك واملقرر عقدد في  "العلم املفتوح" تحت عنوانمؤتمًرا  احخوارزمي سابرك  اح املوالتعليم "آسرن" و 

دعم مجتمعات كيفية . وسيسبق املؤتمر اجتماع إقليمي مخصص لشبكات البحث والتعليم الوطنية العربية ملناقشة وتخطيط 0200يوليو  02إلى 

املفتوح  صول العلم املفتوح والو  لتركيز علىاتوفير البنى التحتية املناسبة واحخدمات الضرورية لهذه املجتمعات مع  خاللمن  التعليمو البحث 

 كأولوية.

 نظرة عامة و سياقال

الي واح وسبة الشبكية واملحتوى، فقد نظًرا ألن البحث والتعليم أصبح أكثر طلًبا على املوارد والتطبيقات والكميات الهائلة من البيانات وألاداء الع

ة. لمجتمعات التعليميلالتجاري لتلبية احتياجات البحث  إنشاء شبكات مخصصة للبحث والتعليم بعيًدا عن إلانترنت نحو عالميال التوجهأصبح 

سششفيات وأي منظمات أخرى مخصص للجامعات ومراك  البحوث واملكتبات وامل خط ربطر توفشبكات البحث والتعليم الوطنية  أن بينتوقد 

 .تدعم أو تدير هذه ألانشطة
مجموعة من احخدمات  الشبكات الوطنية للبحث والتعليمأن تقدم  ملنتظر من اف خطوط الربط فحسب،على توفير  الشبكةال تقتصر خدمات 

ة وموارد إلى مستودعات البيانات العلمياملشاريع املشتركة وتساعد مجتمعات البحث والتعليم على الوصول على التي تشيح التعاون وتشجع 

حجديدة في التعاون العلمي، املية اآلان دوًرا جديًدا في دعم الاتجاهات الع الشبكات الوطنية للبحث والتعليم، تلعب عالوة على ذلك اح وسبة.

 .غيرها، واملشاركة مع مجتمعات املستخدمين و ، واح وار العلميوالعلم املفتوح

أعلنت ، حيث إلاقليمي والدولي ستويينجدول أعمال كل بلد وعلى امل في طليعةوح والوصول املفتوح والبيانات املفتوحة آلان أصبح العلم املفت

لدعم مجتمعات  (EOSC) فتوحةم ألاوروبية املتبنت أوروبا أيًضا س ابة العلهذا، و . سكو مؤخرا عن توصياتها بشأن العلم املفتوحمنظمة اليون

 .حولها املبادرات وألانشطة مما ساهم في كثرة يمعلالبحث والت

 الخوارزمي  الحساب مركز 

مرك  اح ساب الوطنية من قبل احجامعية تأسست الشبكة ، حيث وإدارتهاللبحث والتعليم شبكة الوطنية التونس رائدة في إنشاء  تعتبر 

نترنت للمجتمع ألاكاديمي التونس ي بأكمله الذي يضم ما أيًضا كم ود خدمة إلا  مرك  اح ساب احخوارزميعمل ي و .9111منذ عام  احخوارزمي

شبكات  RNUيربط كما ٪ من الطالب والباقي أعضاء هيئة تدريس وباحثون متفرغون وموظفون إداريون. 12مستخدم،  022222يقرب من 

 .البحثاحجامعات وإلادارات التونسية املختلفة ومساكن الطالب واملطاعم احجامعية ومراك  

 آسرن  - ة العربية لشبكات البحث والتعليماملنظم

جامعة الدول العربية لدعم التطورات في املنطقة العربية من  رعايةتحت  0299 سنة( آسرن )املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم تأسست 

ت البحث والتعليم في املنطقة العربية عالي احجودة لإلنترنت وأدوات ومنصات التعاون وخدمات البنية التحتية إلى مجتمعا صول خالل توفير و 

 وتسهيل التعاون مع املجتمعات ألاخرى حول العالم.

لشسهيل  وتبني ألانشطة القائمة على العلم املفتوح ،ممن خالل أنشطة دبلوماسية العل على تع ي  التعاون العلمي واح وار العلمي آسرن تعمل 

 واملنصات والتطبيقات. الرقمية التحتية القوية بما في ذلك الاتصال والس ب التعاون العلمي والبحثي والتعليم من خالل البنى

https://cck.rnu.tn/


 

  

 

 

 أهداف املؤتمر الرئيسية

 ودعم البنية التحتية للبحث والتعليم بما في ذلك الاتصال واحخدمات والوصول إلى املوارد ل فاظ ل الشبكات الوطنية للبحث والتعليم

 التعاون  تمكينو 

  يقي الثالثوعي الربط الافر دور مشار AfricaConnect3  وLIBSENSE في دعم البحث والتعليم والعلم املفتوح 

 واملوارد التعليمية املفتوحةالوصول  العلم املفتوح ومنصات العلم مفتوح ، 

 بما في ذلك التطبيقات والبنى التحتية  ابة للبحث والتعليم ومنصات العلم املفتوحس 

  فتوحةم يةمعل ة املستدامة وبيئةالبنى التحتيالتعاون العلمي من خالل 

  والتطبيقيةاملجتمعات العلمية والبحثية والتعليمية 

 برنامج ال

 اليوم األّول 2222 يوليو 91
 

00:00-00:00  الجلسة الافتتاحية 

 ، تونسكاتب عام مرك  اح ساب احخوارزمين ، السيدة عايدة سنا املنسق

  احخوارزمي  اح ساب رك  مل ةعامال ةدير امل، ناألستاذة سوسن كريشلكلمة ترحيب- CCK ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،

 تونس

  ألاردنآسرن  املدير العام ملنظمة، الطرمانكلمة ترحيب للسيد يوسف ، 

 تصالتصال، وزارة تكنولوجيات الا، املدير العام لتكنولوجيا الافي تونس"، السيد شوقي الشيحي حم املفتو "الركائ  ألاساسية للعل ،

 تونس

  الاتحاد ألاوروبي في تونسمفوضية 

 تونساح كومة رئيس مسششارة، ألاستاذة سامية الشرفي قدور، "املفتوح م"توصيات اليونسكو للعل ، 

 تونسير التعليم العالي والبحث العلمي، وز ور منصف بوكثيركلمة افتتاحية معالي ألاستاذ الدكت ، 

 استراحة قهوة 00:00-00:00

 0 حالعلم املفتو  00:00-01:00

 ، ألاردنآسرن  ملنظمة املدير التنفيذي ، الطرمانالسيد يوسف املنسق 

 تونسي، املعهد العالي لإلدارة، جامعة تونسوادللتعليم"، ألاستاذ محمد الالواقع الافتراض ي و  0202جامعات في عام "اح ، 

  ألاردنعة العلوم والتكنولوجيا ألاردنية، جامملئوية"، رائد ال عبي، مدير مكتبة احم املفتو لللع آسرن "استراتيجية ، 

 الصومالوطنية للبحوث والتعليمللشبكة ال، حسين، الرئيس التنفيذي يعبد هللا بيه ، 

  رئيس حجنة قطاع العلوم ألاساسية باملجلس ألاعلى للجامعات، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، خميسعصام ،

 مصر

 شاهر زيود، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العاملية من خالل النشر املفتوح"نطقة العربية في البحوث البييية "مساهمة امل ،

 فلسطين

 استراحة الغداء 01:00-00:00

 1م املفتوح العل 00:00-03:00

 ألاردن، جامعة العلوم والتكنولوجيا ألاردنية، ائد ال عبي، مدير مكتبة املئويةر  ذألاستا مشرف

 ،"املسششار إلاقليمي  ،حسنن ار محمد  "الاسشثمار الاستراتيجي في العلم املفتوح: اهتمامات واحتياجات مجتمع البحث واملجتمع

 ، مصر، اليونسكوملكتب اليونسكو للعلوم باملنطقة العربية

  دعم"ORCID نبيل قصيبي، رئيس قسم املشاركة، للباحثين العرب ، "ORCIDريقيا، جنوب إف 

 مشاركة عن بعد( إيطاليا، ، جامعة كاتانياروبرتو باربيرا، أستاذ( 

 " تعاون( آسرن معLA Refrenciaبناء  :) املدير التنفيذي والتقني، إقليمية للمحتوى العربي"، الوتارو ماتاسبيانات  مجمع ،La 

Referencia مشاركة عن بعد( ، إسبانيا( 

 "LIBSENSEشبكة ويا، كبير مسؤولي إلاستراتيجياتأومو أ، في إفريقيا" لوصول املفتوح والعلم املفتوحعات لتع ي  ا: بناء املجتم ،

 )مشاركة عن بعد( (، غاناWACRENالبحث والتعليم لغرب ووسط إفريقيا )

 

 استراحة قهوة 03:00-00:00



 

  

 

 

 الثانياليوم  2222 يوليو 22
 

00:00-00:00 
التطورات في الذكاء 

 الاصطناعي

 املدرسة الوطنية لعلوم املهندسين ، جامعة منوبة ، تونس ةنرجس بالمين ، مدير  ألاستاذةنسق امل

 املدرسة و  املعهد العالي لفنون امللتمديا بمنوبةي، خريج عنااملس ا"تعليم البيانات في منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا"، إلي

 ونس، تخبير في الذكاء الاصطناعي العليا لالقتصاد الرقمي

 “جامعة املدرسة الوطنية لعلوم إلاعالمية، في علوم الكمبيوتر  طالب هندسة ،، أحمد الدردوري”ابتكار آلي بالذكاء الاصطناعي ،

 منوبة، تونس

 "Soundefy   :"املعهد  ، الهندسة في علوم الكمبيوتر ةبطل ،تريمش وهديل هاللي ىرو  "،ترجمة لغة إلاشارة إلى نص وكالم

 تونس ، ، جامعة قرطاجالتطبيقية والتكنولوجيا الوطني للعلوم

 جامعة تونساملعهد العالي للتصرف، ، طالبة دكتوراه في علم البيانات، رحاب عبيديلالزدحام املروري"  "إدارة الثقة ، 

00:00-00:00 

شبكات البحث 

 والتعليم الوطنية

والسحب والبنى 

 التحتية

 تونسفي يم العالي والبحث العلمي د. يوسف بن حليمة مسششار وزير التعل مشرف

 تقنيات الاتصال في  وزير ةمسششار والء تركي ، دكتورةال، : الششريعات واحخدمات" "الاستراتيجية الوطنية لل وسبة الس ابية

 تونس

  ألاردن آسرن  ملنظمة الطرمان، املدير التنفيذييوسف  ،"ةاملفتوح ةس ابة العلم العربي "نحو ، 

  وزارة تكنولوجيات الاتصال، جامعة قرطاج و املدرسة العليا لالتصاالت بتونس، ، ألاستاذ سليم رخيس"ةالسالم"الشبكات و ،

 تونس

  تونسمرك  اح ساب احخوارزمي، اوي ت، عبد اح كيم الش"لشبكة البحث والتعليم التونسية"البنية التحتية ، 

 ""املشاركة عن بعد( ومات، آسرن، البرازيل، مسششار تكنولوجيا املعلأريكو بورتو، احخدمات الس ابية آلسرن( 

 استراحة قهوة 00:00-01:00

 التعاون العلمي 01:00-00:00

 ، جامعة تونس املناراملدرسة الوطنية للمهندسينعام  كاتب، بسمة بلعيد ةالسيد املنسق
 دير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم مالك كشالف املالي والبحث العلمي"، "استراتيجية التعاون الدولي في وزارة التعليم الع

 العالي والبحث العلمي، تونس

  ألاردنآسرن  ملنظمة املدير التنفيذي، الطرمان، يوسف للتعاون العلمي" آسرن "استراتيجية ، 

 "SESAME - القةسلمان مط، املجاورة" طقامرفق ألابحاث التجريبية الفريد في منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا واملن ،

 ، ألاردنمرك  السنكترون سيساميرئيس فريق اح وسبة العلمية وألانظمة ، 

  زيت،  ، جامعة بيرى جرار، أستاذ الذكاء الاصطناعيمصطف، اللغة العربية"عن "بحث متقدم وتعاوني للذكاء الاصطناعي

 فلسطين

 الجلسة الختامية 00:00-00:00
 تونسك  اح ساب احخوارزميمر لـ ةالعام ة، املدير ناكريشسوسن  ألاستاذة ، 

  ألاردنآسرن  ملنظمةاملدير التنفيذي ، الطرمانالسيد يوسف ، 

 استراحة الغداء 00:00-03:00

 
 
 


