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                       السيرة الذاتية
 
 

 : معلومات شخصية -*

 

 الطوير  :اللقبإيناس              :االسم

 1711/ 02/20 :الوالدة تاريخ                                   بني خالد    :مكان الوالدة

 ةمتزوج*  :اعيةالحالة االجتم                                     تونسية    :الجنسية

  1201بني خالد  6نهج الياسمين عدد  :العنوان

 touirines@yahoo.fr        :بريد الكتروني

                            90221177/  92900702:الهاتف 

 :التحصيل العلمي -*
  1771باكالوريا علوم تجريبية دورة جوان  -1

  0221أستاذية تنشيط شبابي دورة جوان  -0

 بمالحظة حسن جدا  0210جانفي  09ماجستير علوم ثقافية بتاريخ  -2

 0211ديسامبر  12بتااريخ  دكتوراه علوم ثقافية بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي و الثقافي بئر الباي -0

  .بمالحظة مشرف جدا

 : المؤسسة التعليمية  -*
 جانفي ببني خالد  02المعهد الثانوي  -

 يط الشبابي و الثقافي بئر الباي المعهد العالي للتنش -

 

 : البحوث المنجزة 

 : رسالة ختم دروس األستاذية في التنشيط الشبابي و الثقافي 

 ( مالحظة حسن جدا ) أثر الرسم في القدرة اإلبداعية لدى الطفل  -

 : رسالة ماجستير علوم ثقافية  

 ( مالحظة حسن جدا ) نس الصداقة اإلفتراضية ، الشباب و الشبكات اإلجتماعية في تو -

 (مالحظة مشرف جدا): في العلوم الثقافية هالدكتورا أطروحة -



 0 

 .4102 -4102دراسة أمثلة من صفحات فايسبوك:في تونسالرأي العام اإلفتراضي  -
 .المشاركة ضمن اللجنة البيداغوجية بوالية نابل في إعداد دليل بيداغوجي حول السياحة بوالية نابل  -

 .ليل خاص بالسياحة البيئية في الوطن القبلي و التعريف بها إعداد د -

 

 : المهام المكلفة بها أو الخطط الوظيفية  -*
  0222 -0221ة فضاء ترفيهي ببني خالد من مديرة  -1

  0220 -0221عون اقراض بجمعية تنموية ببني خالد من  -0

  0220ديسمبر إلى  0220اذة تنشيط بدار الشباب صواف والية زغوان من أكتوبر تأس -2

  0221إلى أكتوبر  0220ذة تنشيط شبابي بدار الشباب بني خالد من ديسمبر اأست -0

  0210إلى نوفمبر  0221يدي من أكتوبر أستاذة تنشط شبابي بدار الشباب زاوية الجد -9

  0210أكتوبر  00إلى  0210مديرة دار الشباب بني خالد من نوفمبر   -6

 . 0210نوفمبر منشطة بدار الشباب منزل بوزلفة من  -1

 منسق جهوي لإلعالم و اإلتصال بوالية نابل  -1

 كاتب عام نادي سينما الطفل منزل بوزلفة  -7

 .  بني خالد  التنمية و اإلعالم البديلرئيسة جمعية   -12

 

 :في اإلعالمية و استعماالت الكمبيوتر  المهارات -*
-word – excel- Photoshop- publisher-  power point …..  

 :اللغات
 كتابة و قرائة  :اإلنجليزية             كتابة و قرائة  : العربية

            كتابة و قرائة   : الفرنسية

  :أخرى  خبرات ومهارات -*
ر الشباب بني خالد و المشاركة في البرمجة الخاصة بهذا الراديو المحلي اإدارة راديو واب بد -

 : المخصص إلذاعة القرب 

radio communotaire  

 

المشاركة في دورات تكوينية في التنمية البشرية و الحصول على شهائد من المركز الكندي للتنمية   -

 . البشرية 

المشاركة في دورات تدريبية في التربية اإلعالمية مع راديو السويدي و الحصول على شهادة في 

 : الغرض  تعنى ب

-   - savoir lire les medias  

- aider les jeunes à avoir une vision critique vis à vis la liberté d'expression-  

   et la propagation des masses medias .  

   - avoir les outils et les moyens pour consulter des cas pratiques .  

 

 مهارات فنية في الرسم على البلور و الحرير و العديد من المحامل األخرى  -
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 يبلوم في اإلسعافات األولية د -

 .مشاركات جهوية في إدراة منابر حوار و حلقات نقاش مع الشباب  -

 المشاركة في دورات وطنية حول السينما  -

 . المشاركة في دورات جهوية ووطنية حول اإلعالم و صحافة المواطنة  -

 السفارة البريطانية المشاركة في مشروع أغورا حوار المدينة مع المرصد الوطني للشباب و 

  .المشاركة في دورة تكوينية مع راديو  الفرنسي الدولي  في اإلعالم  و التنشيط اإلذاعي  -

 المشاركة في دورة تكوينية مع المركز اإلفريقي  لتدريب الصحافيين و اإلتصاليين  حول اإلتصال -

 . و اإلعالم  

ينما مع الجامعة التونسية لنوادي السينما المشاركة في دورة تكوينية خاصة بمنشطي نوادي الس -

 .بتونس 

 المشاركة في دورتين خاصة بالصحافة الجمعياتية مع المركز اإلفريقي  لتدريب الصحافيين  -

  association mondiale des radiodiffuseurs communautairesو اإلتصاليين  و  

 الثقافية المنعقدة ضمن برنامج  المشاركة في الورشة التدريبية الثالثة في مجال اإلدارة -

   0219أوت  00إلى  11من " تونس بلد الفن " 

 

سبتمبر  02إلى  16المشاركة في ملتقى خاص بتبادل الخبرات و الشراكة  الدولية في بيروت  -

0219  

 أم  -المشاركة في دورة تدريبية خاصة بالتنشيط اإلذاعي بألمانيا مع راديو فراي أف -

  0219بر ديسم 11إلى  6من 

 . 0216جانفي  21إلى  06مواصلة العمل على مشروع الشراكة ببرلين ألمانيا من  -

 0216-0219مشاركة في مشروع ثقافي مع منظمة تاندم شمل  -

 حول بناء 0216دورات تدربية مع منظمة ثقافة ميد جويلية و ديسمبر  0المشاركة في  -

 .شراكات و برمجة المشاريع الثقافية  

ضمن برنامج وطني تعت شعارسفراء ( ثقافة حب الحياة)تربية على المواطنة تأطير ورشة -

 . 0219ضد اإلرهاب مارس

 .0216تأطير ورشة تربية على المواطنة  في ملتقى وطني للقادة الشبان أوت -

 (.ميّسر حلقات حوار) 0216المشاركة في الحوار الوطني للشباب من أكتوبر إلى ديسمبر -

 

 : وثيقية المشاركات الت -*

 

communication et conférences 
 

- TOUIR, Ghada ; Inès Touir et Maissoun Ben Fraj (2013). « Jeunes tunisiens, médias sociaux et la révolution du 

14 janvier 2011 », présentation au colloque International N 422 : « Communication internationale et conflits dans 

le monde à l’ère des technologies émergentes ». Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), 

Université Laval, 07 et 08 Mai 2013. 

 


