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إيمان 

خميري
سميحة خليفة

Patrimonialisation des paysages 

et développement  territorial  de 

Kroumirie

بالموافقة

ياسمين بن 

ملوكة
سميحة خليفة

Anticipation et développement des 

compétences transversales dans 

l'ensignement du design

بالموافقة

سليم 

مرهبان
سميحة خليفة

Le transmédia Storytelling et le 

design fiction comme ressources 

prospectives: Observer et 

anticiper les tendances

بالموافقة

نعمان قمشنائلة الحجام
L'art-thérapie à l'épreuve de la 

maladie d'Alzheimer
بالموافقة

سيرين 

السيالة
نعمان قمش

Entre processus de conception 

et(re)configuration spatiale:Le 

Dialogue entre patrimoine culturel 

et pratiques artistiques

-إلعادة النظر-موضوع مستهلك 

نعمان قمشحمزة بناني
L'habitat(er) collectif urbain à 

Casablanca, Dialectique 

d'adoptionet d'adaptation

بالموافقة

صندرة 

عالق
نعمان قمش

La valorisation des sites 

Archéologiques par le design: 

Outils et stratégies de mise en 

œuvre

بالموافقة

ملكة 

كريشان
جوهر الجموسي

Le publisexisme vers une 

rhétorique visuelle structurale: 

Etude sémioque et socio-

éthimologique du signe publicitaire

-موضوع مرفوض

مريم 

السالوي
إقبال الشرفي

Etude de la lumière naturelle dans 

les espaces intérieurs des lieux de 

cultes: cas de Tunis

-إلعادة النظر-موضوع مستهلك 

عائشة التايبيسر بنجمة

Le Design et le Marketing 

sensoriels sur le marché Tunisien- 

Etude de cas: Maille Club 

Group(Magasins de Mabrouk et 

square5)

-موضوع مرفوض

سهام نجاردرة البرجي

Nouvelles formes d'engagements 

et design graphique  à l'ère des 

réseaux socionumériques en 

Tunisie post-révolutionnaire 

موضوع مستهلك

أم الزين بن شيخةنهى شورية

كيف يمكن لتزامن الصورة التعليمية بين اإلفتراض 

والواقع أن يشكل بيداغوجية تربوية تهدف إلى 

اإلصالح المنهجي؟

موضوع خارج اإلختصاص

والمعروضة على لجنة الدكتورا

ن : مالحظة ن أن عملية إتمام التسجيل قد حددت إبتداءا من يوم اإلثني  ي علم الطلبة المقبولي 
ن
 إىل غاية 11/11/2019ليكن ف

ن  اليقبل . بمصلحة الدكتورا بعد الدخول إىل الموقع وتعمي  الجذاذة ثم سحبها15.00 عىل الساعة 18/11/2019يوم اإلثني 
ي التسجيل

ن
ي هذه الحالة حقه ف

ن
.  أي ملف منقوص أو بعد االجال المنصوص عليها أعاله ويفقد الطالب ف

ة من * ات فقد حددت الفير ن بالتغيي   لتقديم 14.00 عىل الساعة 18/11/2019 إىل 11/11/2019أما بالنسبة للطلبة الملزمي 

.مطالبهم لعرضها عىل اللجنة الثانية 

 جامعة منوبة

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

السنة الجامعية

2019/2020

قائمة مواضيع أطروحات الدكتورا

في علوم وتكنولوجيات التصميم المحالة على تسجيل أول
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