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 dialogue entre les conceptionsجوهر الجموسيريم رعاش
spatiales esotériques et le design 

soutenable

بالموافقة مع تعديل العنوان

علياء 
مخلوف

إقبال الشرفي
Les approches innovantes du design 

dans les industries 4.0 entre 
incrémentation et rupture

بالموافقة مع تعديل العنوان

مريم بن 
سالم

إقبال الشرفي
l'approche cognitive en design 

espace,enjeux et perspectives, à 
travers les espaces de travail

بالموافقة مع تعديل العنوان

إيمان 
الشرفي

إقبال الشرفي

Le design stratégique comme vecteur 
de développement et de 

positionnement de l'artisanat 
tunisien,le cas de la céramique de 

Nabeul

بالموافقة

مريم بنور

حافظ الرقيق-
أحمد 

-co)بوعجيلة
(directeur

La poétique du design :vers une 
approche de l'expérience entre 

l'expression partagée:le designer 
entre l'expression subjective et la 

vision du monde

                       بالرفض                          
          la problématique part d'un           

     jugement personnel et le titre ne 
correspond pas au contenu textuel

مريم 
الساسي

حسين بن سليمان
L'expérience sensible à travers le design 

urbain dans la médina de Tunis
بالموافقة مع تعديل العنوان

غفران 
بالحاج

سميرة السهيلي

spatialité et imagination créatrice dans 
les sites archéologiques de la Tunisie; 
rencontre entre le design espace et la 

structure urbaine du site antique 
d'Althibaros

                       بالرفض                          
         Le titre mal formulé et le             
  développement textuel ne cadrant pas

avec la spécialité de la thèse 

والمعروضة على لجنة الدكتورا-لجنة ثانية-

ة  ل قد حددت إبتداءا من يوم الثالثاء05/02/2019 إ غا سج ة إتمام ال ة المقبول أن عمل كن  علم الطل مالحظة: ل

عد الدخول إ الموقع وتعم الجذاذة ثم سحبها.  مصلحة الدكتورا  يوم الجمعة 08/02/2019 ع الساعة 13.00 

ل.   سج فقد الطالب  هذە الحالة حقه  ال عد االجال المنصوص عليها أعالە و ل أي ملف منقوص أو  ق ال

 جامعة منوبة

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم
السنة الجامعية
2018/2019

قائمة مواضيع أطروحات الدكتورا
في علوم وتكنولوجيات التصميم المحالة على تسجيل أول
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إلى  27/11/2017ليكن في علم الطلبة المقبولين أن عملية إتمام التسجيل قد حددت إبتداءا من يوم اإلثنين : مالحظة
بمصلحة الدكتورا بعد الدخول إلى الموقع وتعمير الجذاذة ثم  15.00على الساعة  04/12/2017 غاية يوم اإلثنين

.  التسجيل اليقبل أي ملف منقوص أو بعد االجال المنصوص عليها أعاله ويفقد الطالب في هذه الحالة حقه في. سحبها

على الساعة  29/11/2017إلى غاية  27/11/2017أما بالنسبة للطلبة الملزمين بالتغييرات فقد حددت الفترة من *
.30/11/2017بتاريخ  لتقديم مطالبهم لعرضها على اللجنة الثانية 13.00
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