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مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة قفصة
بطاقة تعريف المكتب:
متّ إحداثه جبامعة قفصة سنة  2015يف إطار االتفاقية املربمة بني جامعة قفصة والوكالة الوطنية للنهوض ابلبحث العلمي يعىن ابلنهوض خبدمات
البحث العلمي على مستوى جامعة قفصة وحميطها االقتصادي والدفع حنو مزيد من دعم االنفتاح على احمليط االقتصادي وتوفري خدمات
االستشارة والتوجيه لفائدة الباحثني والصناعيني ،ووضع أسس شراكة مستدمية بني اجلامعة واملؤسسة االقتصادية ،وأتمني خدمات مرافقة وإحاطة
لفائدة حاملي أفكار املشاريع اجمل ّددة.
تركيبة أعضاء املكتب:
السيّد يونس موساوي ،انئب رئيس جامعة قفصة مكلّف مبلف العالقات مع احمليط واإلدماج املهين ،منسق املكتب السيّدة جناح ،مدير الشؤون األكادميية والشراكة العلمية ،مكلّفة ابلتواصل مع وحدات البحث وإطار التدريس. السيّد عزالدين صواحلية ،حملّل ،مكلّف ابلتواصل مع احمليط االقتصادي وأتمني االستشارة ألصحاب املشاريع.السيّدة سنية لزعر ،مهندس ورئيس مصلحة اإلعالمية ،مكلّفة بتجميع املعلومات وتنظيم التظاهرات العلمية والدورات التكوينية.مهام المكتب:
 -1االستقبال وأتمني التواصل بني احمليط االقتصادي ووحدات البحث العلمي.
 -2تنظيم تظاهرات علمية وملتقيات ودورات تكوينية حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وتقنيات إبرام العقود لفائدة الصناعيني والباحثني.
 -3يقوم املكتب ابالتصال ابجلهات البحثية املختلفة يف اجلامعة وجتميع املعلومات املتاحة عن التكنولوجيا واالبتكارات اليت وصلت إىل مرحلة
النموذج األويل أو منتج هنائي واليت تشتمل على تكنولوجيا ميكن تطبيقها واالستفادة منها يف منظومة التطوير التكنولوجي.
 -4التواصل مع احمليط االقتصادي وهياكل الدعم واملساندة والتعرف على التكنولوجيا اليت حيتاجها كل قطاع ودراسة مدى توفر ذلك ىف اجلامعة
أو توجيه الباحثني إىل الرتكيز عليه مستقبال".
 -5الدعاية والتسويق للتكنولوجيا املتاحة ابجلامعة والبحث عن ممولني.
 -6توفري مرافقة وأتطري ألصحاب أفكار املشاريع اجمل ّددة ومساعدهتم على إجياد آليات التمويل ألحداث املشاريع.
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أهم أنشطة المكتب:
 ختصيص فضاء للمكتب مبقر رائسة جامعة قفصة وجتهيزه مبع ّدات إعالمية.الشروع يف إعداد قاعدة بياانت خاصة ابلباحثني والصناعيني هبدف الرتابط والتكامل بينهما (يف طور اإلجناز). تنظيم دورة تكوينية ابلتعاون والوكالة الوطنية للنهوض ابلبحث العلمي حول " تعزيز مشاركة تونس يف الربانمج األورويب للبحث والتجديد "H2020وذلك يومي  07،06أفريل  2016مبقر رائسة جامعة قفصة.
املشاركة يف تنظيم تظاهرة :صالون املؤسسة والتشغيل بقفصة وذلك يوم  13أفريل  2016ابملعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة.
تنظيم دورة تكوينية ابلتعاون والوكالة الوطنية للنهوض ابلبحث العلمي حول نقل التكنولوجيا (امللكية الفكرية وإبرام العقود وتقنيات البحث علىاملعلومة ،وذلك يوم اخلميس  28أفريل  2016مبقر كلية العلوم بقفصة.
املدرسني
تنظيم ندوة علمية حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا " Propriété Intellectuelle et Transfert de Technologie ”:لفائدة ّالباحثني والباحثني الراجعني ابلنظر جلامعة قفصة وممثّلي احمليط االقتصادي وذلك يومي  1و 2جوان  2016وقد بلغ عدد املشاركني ما يقارب 70
مشارك.
مدرس بكلية العلوم بقفصة يف مناظرة حمضنة مشاريع البحث العلمي ذات الصبغة الصناعية )(Incub Cher-spin Off
مشاركة السيّد حممد عمارّ ،وحتصله على أفضل فكرة مشروع حبث واملتمثّلة يف (وحدة حتويل النخيل إلنتاج اللوح
املنظمة من قبل والوكالة الوطنية للنهوض ابلبحث العلمي ّ
اجلسيمي  Panneau de Particulesوغريه) متّ نشر النتيجة بتاريخ  11جويلية .2016
إجراء زايرات ميدانية للمؤسسات الصناعية املنتصبة بوالية قفصة(معمل ايزاكي لصناعة كابالت السيارات واجملمع الكيميائي التونسي) لفائدةالتعرف على التكنولوجيا اليت حيتاجها كل قطاع ودراسة مدى توفر ذلك ىف اجلامعة أو توجيه الباحثني إىل الرتكيز عليه مستقبال.
األساتذة الباحثني هبدف ّ
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