
 

 
  بالقیروان، متزوج ولھ ولد وبنت. 1966ولد األستاذ عادل بوحولة سنة :معلومات شخصیة

: المؤھالت العلمیة

 دیبلوم مھندس أول في اإلعالمیة  من كلیة العلوم بتونس (األول على الدفعة) •
 دیبلوم الدراسات المعمقة في اإلعالمیة من جامعة نانسي بفرنسا •
 دكتوراه في اإلعالمیة بمالحظة مشرف جدا مع تھاني لجنة التحكیم من جامعة نانسي بفرنسا •
 التأھیل الجامعي في اإلعالمیة من جامعة نانسي بفرنسا •

 

: الوظائف الحالیة

 أستاذ تعلیم عال بالمدرسة العلیا للمواصالت بتونس •
 أستاذزائر بجامعة تسوكوبا بالیابان •
رئیس ومؤسس الجمعّیـة الّتونسّیـة للّسـالمـة الّرقمّیـة  •
 رئیس ومؤسس مخبربحث الّسـالمـة الّرقمّیـة •
 لحل المسائل والبرمجة التنافسیةالتونسي ألولمبیاد  الوطنیةلجنةللارئیس ومؤسس  •

 

: أھّم الوظائف العلمیة واإلداریة السابقة

 باحث درجة أولى مدیر عام المركز الوطني لإلعالمیة
 « INRIA »بالمعھدالوطنیللبحوثفیاإلعالمیةواألوتوماتیكیةبفرنسا

 « IRSIT » بتونسواالتصاالترئیس مدیر عام مؤسسة البحوث في علوم اإلعالمیة  •
 مدیر تكنولوجیا المعلومات والشبكات باتصاالت بتونس •
  بطوكیو بالیابان« Mitsubishi »باحث زائر بمركز البحوث بمتسیبیتشي •
ا بالوالیات المتحدة بكالیفورني« SRI International » باحث زائر بمركز البحوث العالمي  •

 األمریكیة 
 عضو الھیئة رفیعة المستوىللعلوم والتكنولوجیا •
 عضو اللجنةالوطنیة للتشفیر •
 عضو لجنة جودة االنترنت في تونس •

 

 : براءات االختراع واألبحاث العلمیة

 ت اختراع على نطاق أوروبي ووطني ابراء 3 •
  مقالة ضمن النشریات والندوات العلمیة العالمیة المفھرسة140أكثر مننشر  •

 

 : أھّم األنشطة العلمیة



تقدیم محاضرات علمیة في العدید من الكلیات ومراكز البحوث في كل من فرنسا وألمانیا وانكلترا  •
 وإیطالیا والصین وكندا والوالیات المتحدة األمریكیة والیابان

دكتوراه)  11ماجستیر و 20اإلشراف على العدید من الرسائل العلمیة ( •
طلبة یابانیین (من جامعة تسوكوبا) في وحدة بحث الّسـالمـة الّرقمّیـة  3اإلشراف على تأطیر  •

 بالمدرسة العلیا للمواصالت بتونس
 

 : األوسمة/الجوائز ھّم أ

 تحصلھ على المرتبة األولى بعد 2016جائزة التمیز في البحث العلمي لجامعة قرطاج في دیسمبر  •
 " و"االتصاالت" االعالمیةفي تونس في مجاالت "

 الجمھوریة الصنف الثالث من وسام •
   الوطني لالستحقاق بعنوان قطاع التربیة والعلمالصنف الثالث من الوسام •
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