
 
دعوة للمشاركة

 
 ندعو جميع طلبة 9 أفريل الحاملين لتصّورات مبَتكرة يعتبرون أنه من شأنها أن تحسن األوضاع في كليتنا إىل أن يبلوروا تصوراتهم

تلك في شكل مشاريع للمشاركة في مسابقة "مبادرة طالبية" التي تنظمها الكلية. 

تتوىل النظر في ملفات المشاريع المقدمة لجنة تحكيم متكونة من طلبة وأساتذة وإداريين. وستحظى الملفات المقبولة بخط تمويل

جملي يمكن أن يصل إىل 18 ألف دينارا ! 

 نعم ! 18 مليون من أجل فكرتك أنت أو أنت وزمالؤك، ومن أجل أن تجّسد هذه األفكار المبتكرة في الكلية حيث تقضي(ين) أغلب
أوقاتك !

  فكر(ي) قليال...أليس في األمر ما يغري؟

 التمويل سيكون من مشروع V.I.V.R.E au 9  المندرج ضمن برنامج PAQ-DGSE، وهو عىل ذّمتك وفق المعايير المنصوص عليها في
كراس الشروط المعتمد.

تراتيب المشاركة

تواريخ هاّمةمراحل التقييم

   وثيقة الترشح مستكملة البيانات وممضاة من قبل جميع المتقدمين للمسابقة
   شهادة ترسيم بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس بعنوان سنة 2021-2022 لكل المشاركين في المشروع

   الوثيقة المقّدمة لفكرة المشروع (وللطلبة اختيار الشكل الذي يرونه مناسبا: ورقيا، رقميا... يمكن تدعيمها بكل ما يساهم في تفسير الفكرة
واإلقناع بها: صور- مجسمات- وضعيات محاكية ...).

 بعد صياغة الفكرة في شكل ملّف يتوىل تقديمها وشرح وجاهتها وإسهامها الفعلي في تحسين الكلية، يتم إيداعه بمكتب الضبط بكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية بتونس.

 
باب تقديم الترشحات مفتوح إىل غاية 20 فيفري 2022، منتصف النهار. 

 احرص (ي) عند اإليداع اإلداري عىل أن يحمل الملف العبارة التالية:
"تعبيرا عن االهتمام ببرنامج PAQ-DGSE: مسابقة مبادرة طالبية"

يمكنك أن تترشح (ي) بصفة منفردة أو في إطار مجموعة من الطلبة، عىل أن يكون كّل المشاركين من الطلبة المنتسبين إىل كلية 9 أفريل في السنة

الجامعية الجارية 2022-2021.

عىل جميع الملفات المقّدمة أن تشتمل عىل الوثائق التالية:

   المرحلة األوىل: تقييم ملفات الترشح المودعة
باإلدارة حسب المقاييس المعتمدة.

  المرحلة الثانية: تقييم تقديم المترشحين
لمشاريعهم تقديما شفويا أمام اللجنة. 

يتّم تقييم المشاريع عىل مرحلتين:

 

 

20 فيفري 2022: آخر أجل لتقديم الترّشحات
25 فيفري 2022: اإلعالن عن نتائج المناظرة بالملفات 

 ابتداء من 04 مارس 2022: تقديم المشاريع شفويا أمام
اللجنة المختّصة

 مارس 2022: اإلعالن عن النتائج النهائية.

مسابقة مبادرة طالبّية

المقاييس المعتمدة في تقييم الملفات

 المقياس األّول: أهمّية المشروع (5 نقاط)
 المقياس الثاني: أثر المشروع عىل المجموعة داخل الكلية وعىل المؤسسة (5 نقاط)

 المقياس الثالث: احترام المشروع لحجم التمويل المعلن عنه (5 نقاط)
 المقياس الرابع: حسن تقديم المشروع ( 5 نقاط).

يتّم اعتبار المقاييس األربعة التالية في تقييم ملفات المترّشحين (كل مقياس عىل خمس نقاط، ويسند العدد عىل مجموع قدره عشرين

نقطة):


