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 معرض الجامعيلل  23الدورة 
  2021جويلية  26-27-28

، واعتبارا 2022-2021حلساب السنة اجلامعية  يف إطار إجناح عملية التوجيه اجلامعي
 23الدورة جامعة صفاقس  تنّظم، 19االستثنائية يف عالقة بفريوس كوفيد  الصّحية للظروف

ا، حصريا وبصفة  سيتّم الكركي  في يتوال 2021جويلية  28-27-26أيام  للمعرض اجلامعي
على التواصل الرقمي مع الناجحني اجلدد يف الباكالوريا، وذلك من خالل إحداث  استثنائية،

بالتعريف باملؤسسات  تتعّلق www.univexpo2021.comمنصة رقمية افكراضية 
مبا و الناجحني اجلدد يف الباكالوريا من أكثر مقروئية للش ادات  نميكّ مبا وبعروض التكوين هبا 

 يساهم يف إجناح اختياراهتم للتوجيه اجلامعي.

م هذه املنصة أفضل مشاريع ختم الدروس اخلاصة بطلبة التكوين اهلندسي كما ستقدّ   
 بداعات يف ميدان ريادة األعمال والتجديد واالبتكار.اإ وبعضجازة اجستري واإوامل

 :ما يليوتتضّمن هذه املنّصة 
 :التوجيه الجامعي

  بنك معلومات ملختلف مسارات التكوين مبختلف املؤسسات اجلامعية الراجعة بالنظر
  .جلامعة صفاقس

 حسب  امل نيةو  العلمية فاقواآل خمتلف مسالك التكوين علىالطالع روابط ل
 .حسب املؤسساتو  االختصاصات

 مقاطع فيديو- CAPSULES-  املؤسسات ومسالك التكوين هبالتقدمي. 

 جامعة صفاقس
************ 

 مرك  امل ن واش اد الكفاءات

 

http://www.univexpo2021.com/
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 التوجيهاإعالم و حلصص  وتفاعل حيين مباشر بث.     
  مبختلف املؤسسات وإش اد الكفاءاتتقدمي ملراك  امل ن.  
  العدد الثالث من اجمللة الرقمية واملكتوبة نسخة رقمية منL’Avenir  ّف بكل تعر

  .عروض التكوين جبامعة صفاقس
 :مشاريع ختم الدروستنظيم مسابقة عن بعد ألفضل 

السادة العمداء واملديرين إىل االذن للسادة مديري مراك  امل ن واش اد  يدعىيف هذا السياق، 
الطلبة على املشاركة يف هذه املسابقة ودعوة الراغبني من م يف املشاركة إىل تسجيل  ثّ حلالكفاءات 
 .((www.4csfax.site/pfe: رك املرساله عرب رابط موقع دقائق وإ 3مدته ال تتجاوز  مقطع فيديو

  :التعريف بالمبادرات في مجال البحث التطبيقي 
نتاجات الطلبة والعمل على تثمين ا يف احمليط االقتصادي واالجتماعي، بادرت إيف إطار التعريف ب
بتخصيص فضاء ضمن املنصة الرقمية لربط الصلة بني اخلرجيني وأصحاب جامعة صفاقس 

وذلك يف إطار  ،املبادرات من ج ة، ومكونات النسيج االقتصادي والصناعي من ج ة أخرى
 .  اتشغيلية خرجيياجلامعة وحميط ا االقتصادي واالجتماعي من أجل تطوير  الشراكة بنيدعم 

الذن للسادة مديري مراك  السادة العمداء واملديرين إىل ا يدعىإجناح هذه املبادرة، وعمال على 
ودعوة الراغبني من م يف املشاركة إىل  بادرةهذه امل جناحإالطلبة على  ثّ حلش اد الكفاءات امل ن وإ

 رك املرساله عرب رابط موقع دقائق وإ 3تسجيل مقطع فيديو مدته ال تتجاوز 
)www.4csfax.site/prd). 

 
 :مسابقة أفضل مخطط أعمال

لتثمني مسابقة الختيار أفضل خمططات األعمال وذلك  (PEES) ينّظم قطب الطالب املبادر
واإحاطة بأصحاب هذه  BMCجناز املخططات: يف جمال إبداعات نتائج املبادرات واإ

 املخططات للنظر يف كيفية تطويرها وتفعيل ا.
 :الخط" ىاالبتكار "مسابقة علمنتدى التجديد و 

http://www.4csfax.site/pfe)
http://www.4csfax.site/prd)
http://www.4csfax.site/prd)
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تصميم  ألفضل مشروعتنظيم مسابقة  يف إطار تشجيع الطلبة على التجديد واالبتكار، سيتمّ 
 .بعادمشاريع ثالثية األ

 
قرار السيد وزير التعليم العايل والبحث ملقتضيات هذا، وعمال على إجناح هذه الدورة، وتفعيال 

والذي ينّص يف فصله الثالث أنه من بني م ام مراك   2016أكتوبر  07العلمي املؤرخ يف 
طلبة المستقبل من تالميذ التعليم الثانوي على حسن مساندة  امل ن وإش اد الكفاءات "

 ،"اختيار مسارهم التكويني والمهني
يرجى جمددا من السادة رؤساء املؤسسات اإذن للسادة مديري مراك  امل ن واش اد الكفاءات 

محمد بالحاج، مدير مركز المهن  التنسيق مع السيدمواصلة و جناز املطلوب إللحرص على 
، بصفة مباشرة أو عبر الهاتف على الرقم بجامعة صفاقسشهاد الكفاءات وإ

لتقدمي    mohamed.belhaj1@gmail.comأو عرب الربيد االلككروين  ،512 413 98
 توضيح يف الغرض وللعمل على حسن تقدمي املعلومة للطلبة املعنيني ولتحقيق الفائدة املرجوة. أي
 

 


