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 جــــامــــرنـــبـــال

 8282أكتوبر    82الخميس  يوم  
 صباحا

 .عبد اللطيف عبيد  ألاستاذ دارةإبافتتاح املؤتمر و الاستقبال      د08و 80س

ـــاس   د01و 08س ـــ ــتـ ـــ ــــراحـ ــ  ةـ

 شمس الدين حمودة:    املقرر              إدريس الشريف: الرئيس                                                          التسميات املفاهيم و : ألاولى  الجلسة

 (تونس) حمزة الصدام د01و 01س
 .والحرية اإلنسانية، نقاط اللقاء وفضاءات التصادم األخالقيات

 (تونس) حمادي بن جاء باهلل د54و 01س
بوم عصر ألإلى ( Médicais curat , natura-sanat)سالمية والمسيحية اإل-الرومانية –انطالقا من الحكمة المصرية اليونانية

 .يتومير نشأة الطب الب:    album –graecum األنوار
 (المغرب)بشير بنجلون  د11و 00س

 .المسلمين األطباء عند العلمي البحث وأخالقّيات مبادئ
 (إيطاليا)كابوني  باوال د04و 00س

 .والنظام الّصحي بها( Salerne)مدرسة الطّب بسالرنو 
 اشـــــــــــقــــن

 داءــــــــــغد 08و 01س

   مساء  
 شريفة عمار:   املقررة                          حمزة الصدام: الرئيس                                           ألاخالقيات الطبية عبر العصور :  الثانية الجلسة

 (بلجيكيا)غريغوري كالس  د11و 05س
 .خذ القرارأمام صعوبة َأ موقف الطبيب البقراطي: تقييم المكاسب واألضرار في اختيار العالج 

 (تونس)شمس الدين حّمودة ، حسان حمودة  د04و 05س
 .ة عبر العصوربيّ األخالقيات الطّ 



 (تونس) بشير بن عيسى د01و 05س
 .(م00. ق) قسطنطين اإلفريقي مثالا : األخالقّيات ومحنة الترجمة 

 (تونس)شادلية ليلى بن يوسف  د54و 05س
 (م0107-0101/ه574-501) الطبّية واألخالقيات األدبية السرقة : القرطاجي المغترب اإلفريقي قسطنطين

 (المغرب)فؤاد العبودي  د11و 04س
 .م04في المغرب خالل القرن  القيم في أخالقيات الطبّ 

 اشـــــــــــقــــن

ـــتـــاس د 51و 01س ـــــراحــــ  ةــ

   أخالقيات الطب في املهن الطبية املتخصصة: الثالثة الجلسة

 شادلية ليلى بن يوسف:   ررةاملق                           سمير بوبكر : الرئيس 
 (تونس)أنور الجراية  د11و 01س

 .تاريخ األخالقيات الطبية في العالج النفساني لألمراض العقلية
 (تونس)مريم عروس محمد فرجاوي ، لبنى الهذلي ،  د04و 01س

 .مقّدمو الرعاية الصحية في مواجهة جائحة كورونا
 (تونس)مريم علوي  د01و 01س

 .الّتاريخاألخالقيات الطبّية واإلجهاض عبر 
 ( تونس)عطف الغريسي  د54و 01س

ا أ، األخالقيات المهنّية في علوم الّصحة ا تنمية معرفة كيفّية التعامل المهني؟ وهل تعني تعليما   .الطالبات في فن التوليد نموذجا
 (بلجيكيا)ن حمودة حسا د11و 07س

 .من الفلسفة إلى التطبيقة ات الطبيّ يقا واألخالقيّ تاإلي
 نـــــقــــــاش

 8228أكتوبر    82الجمعة  يوم  

 صباحا

 أخالقيات الطب في بعض الكتب الطبية القديمة:  بعةالجلسة الرا

 وجدي سويلم : املقرر                                  ةياأنور الجر : الرئيس 
 (تونس)إدريس الشريف  د 01و 10س

 .إلسحاق بن علي الرهاوي "أدب الطبيب"األخالقيات الطبية في كتاب 
 (المغرب)عبد النبي السباعي  د54و 10س

 .الشفرةمن خالل الطبيب محمد الميالدي  05ة في الطب األندلسي خالل القرن ات الطبيّ خالقيّ األ
 (فرنسا)كريستين ماّزولي جينتارد  د11و 14س

  في القرن الرابع عشر الميالدي باألندلس؟ من اإلجراءات الوقائية إلى آداب مهنة الطب: ابن خاتمة والطاعون في المرية
 (تونس)محّمد حسن  د04و 14س

 ."الشقوري"و" ابن الخطيب"و " ابن خاتمة"لــ  الثالثالطاعون الجارف من خالل الرسائل األندلسّية 
 (تونس)مديحة فتاني  د01و 14س

 .(0041)زلي، ڤللطبيب التونسي بشير الدن ما ورد في أطروحة الدكتوراه الجدري في تونس حسب
 (تونس)نورالدين النيفر  د54و 14س

 .0404ما ورد في أطروحته المنشورة عام  حسب تاريخ الطاعون من وجهة نظر الطبيب التونسي الدكتور إدوار بلوش
 نـــــقــــــاش

ــــتـــاسد 08و 08س  ة ـــــراحــــــ



 أخالقيات الطب في ضوء القانون والاقتصاد والفكر إلاسالمي والعاملية: الجلسة الخامسة

 أحمد ذياب:   ملقرر ا                     حمادي بن جاء هللا: الرئيس 
 (تونس)عايدة قائد السبسي  د54و 01س

 .ةخالقيات الطبيّ القانون واأل
 (تونس)حنان جموسي  د11و 00س

 .اإليتيقا الطبّية والعدالة الجتماعية
 (تونس)زهية جويرو  د04و 00س

   .واألخالق المنفعة مفترق في الطبية والمستجّدات اإلسالمي الفكر
 (تونس)هاجر دهماني لمياء لخوة ،  د01و 00س

 .ّية والعالميةالطباألخالقّيات 
 نـــــقــــــــاش

  61س :   مساء  
 "Sophonisbe"في فضاء  ثقافي طانش

 تنظيم السيدة شريفة عمار

 8282أكتوبر    02السبت  يوم  
 صباحا 

 شمس الدين حمودة:   املقرر                                 غفوسدرضا : الرئيس                                  أخالقيات الطب والتلقيح : الجلسة السادسة
 (تونس)أحمد ذياب  د01و 10س

 .04-كوفيداللقاح بين باستور و 
 ( تونس)ماجد الزمني  د54و 10س

 .كوفيدالالمعضالت األخالقية زمن 
 (تونس)وجدي سويلم نورالدين النيفر،  د11و 14س

 .تطورات المفهوم وتبعاتها األخالقيةوأخالقيات التلقيح  الجماعيةمناعة ال
 (تونس)دنياز مهيري ألفة محرز، بثينة اللوز، أريج القنوني،  د04و 14س

 .التوازن بين المنافع والمخاطر :تطعيم األطفال أو الحوامل أو المرضعات
 (تونس)مريم عروس سمر دمق،  د01و 14س

 .العدل واإلنصاف تجاه السكان :برنامج التطعيم الوطني في تونس
 (تونس) مصعب غنوشي د54و 14س

 ما مدى قبول اإلطار الطبي لتالقيح الكوفيد في تونس؟
 نـــــقــــــــاش

 ةـــــراحـــــتــاس  د 08و 08س

 والكون آلاخر والروح والجسد املتعلقة بالعالقة مع  التأمالت و البحوث ألاخالقيات الطبية من خالل :  سة السابعةالجل

 إدريس الشريف:    املقرر                             أحمد ذياب: الرئيس                           
 (تونس)األزهر الزناد  د04و 01س

 .قيمةا ... الجسد 
 (تونس)شريفة عمار  د01و 01س

 .تنفس العين الثالثة
 (تونس)فاطمة األخضر  د54و 01س

 .األخالقيات الطبية عند لوسيان لوكالر من خالل سيرته العملية ومؤلفاته وعالقته باآلخر
 (تونس)سعاد الشوك وجدي سويلم،  حافظ عبد الملك، د11و 00س

 كمفهوم قديم متجدد لتوقي التهديدات المحدقة بالتنوع البيولوجيا  "الصحة الواحدة "
 االختتام نــــقــــاش

 


