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 الجمهورية االتونسية      
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة صفاقس        

 معهد الدراسات العليا التجارية بصف اقس
 

  2019-2018بالغ حول تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية 

 

أن عملية التسجيل بعنوان السنة  ،مدير معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس كافة الطلبة المنتمين للمعهد القدامى منهم و الجدد علمي

لتسجيل لنسبة الب 2018سبتمبر  12و بداية من يوم  نسبة للتسجيل عن بعدالب 2018أوت  21تنطلق بداية من يوم  2019-2018الجامعية 

 : وفق التراتيب واإلجراءات التاليةو استكمال وثائق الترسيم وذلك  االداري

 : لتسجيل عن بعد لطلبة اإلجازةا -1

 2018سبتمبر  05وذلك في أجل أقصاه يوم  www.Inscription.tnيتم التسجيل عن بعد وجوبا و حصريا عبر الموقع الموحد 
المدعوين وجوبا بتقديم مطلب للترخيص في التسجيل في أجل  Dérogataire) ) غير النظامينسبتمبر للطلبة  28بالنسبة للطلبة النظاميين و 

 .2018سبتمبر  25أقصاه يوم  

 .ووضوح كل طالب إدراج المعطيات المطلوبة الخاصة به على هذا الموقع بكل دقة ويتعين على ،هذا

 :النقلةبالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه أو التسجيل عن بعد  -2

اإلدارة العامة للشؤون الطالبية في أجل  الجامعات أو من قبل يتم تسجيل الطلبة الذين تمت نقلتهم أو إعادة توجيههم سواء من قبل

 .2018 سبتمبر 10أقصاه يوم 

 : التسجيل عن بعد لطلبة الماجستير -3

سبتمبر  05بعملية التسجيل عبر الموقع في أجل أقصاه يوم  بالماجستير القياميتعين على كافة الطلبة القدامى المرخص لهم بالتسجيل 
بالماجستير تقديم مطلب للترخيص في التسجيل في أجل Dérogataire) )غير النظامين الطلبة الراسبين و كما يتعين على الطلبة  .2018

 .2018سبتمبر  10أقصاه يوم 

 27إلى  اوت  17 فلقد حددت لهم الفترة الممتدة  من  النهائية ،القائمة المدرجة أسمائهم ضمن  المقبولين وللطلبة الجدد  أما بالنسبة

في وآلجال المذكورة. وعليه لب بتسديد معاليم التسجيل في االلقيام بعملية التسجيل عن بعد ويعتبر ملغى كل ملف لم يقم فيه الط 2018 اوت

 2018 سبتمبر 12 إلى 07رشحين المقبولين و المدعوين للتسجيل خالل الفترة المحددة من تالثانية للم وتعليق القائمةمرحلة الحقة يتم إعداد 

 ملغى. المتر شحهذه اآلجال للتسجيل عن بعد يعتبر ملف  احتراموفي صورة عدم 

 معاليم التسجيل-4

 
 المستوى

 

 
 القسط 
 األول
 

 
 القسط 
 الثاني

 تفاصيل المعاليم التسجيل

 
 السنوات األولى و الثانية من

 
 اإلجازات األساسية

 
 والتطبيقية

 

 
 
 
 د35

 
 

 
 
 
 د25

 
 د القسط الواحد من معلوم التسجيل.25

 د معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان 5

 اإلجتماعي.
 د معلوم البريد.2

إلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية د معلوم ا 1

 .والجامعية
 بطاقة طالبانجاز د معلوم 2

 

http://www.inscription.tn/
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 السنوات الثالثة من
 
 ساسيةاإلجازات األ
 

 والتطبيقية

 
 

 د 35

 
+ 
 

 د)*( 2

 
 
 

 د 25

 
 د القسط الواحد من معلوم التسجيل.25

د معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان  5

 اإلجتماعي.
 د معلوم البريد.2

في تعاونية الحوادث المدرسية  د معلوم اإلنخراط 1

 و الجامعية.
 بطاقة طالبانجاز د معلوم 2

بالنسبة إلى  على فترة التربصد معلوم التأمين 2)*( 

 السنوات الثالثة من اإلجازات التطبيقية فقط.
 

 
 معاليم التسجيل

 
 في مستوى اإلجازة لإلمتحانات االستثنائي

 
les Dérogataires)) 

 
 

 
 
 
 

 د 80

 
 

 
 د معلوم التسجيل. 70

اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان د معلوم  5

 اإلجتماعي.
 بريدال د معلوم 2

د معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية  1

 و الجامعية.
 بطاقة طالبانجاز د معلوم 2

 
 

 السنوات األولى و الثانية
 

 ماجستير

 
 
 

 د 65

 
+ 
 

 د)*( 2     

 
 
 
 

 د 55

 د القسط الواحد من معلوم التسجيل. 55 

في الصندوق الوطني للضمان  د معلوم اإلنخراط 5

 اإلجتماعي.
 د معلوم بريد 2

د معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية  1

 و الجامعية.
 بطاقة طالبانجاز د معلوم 2

بالنسبة إلى  على فترة التربصد معلوم التأمين 2)*( 

 ماجستير مهني فقط.ة نيالسنوات الثا
 
 
 

 
 معاليم التسجيل

 
في مستوى  االستثنائي لالمتحانات
 الماجستير

 
 
 

 د 120

 
+ 
 

 د)*( 2          

 د معلوم التسجيل. 110 

د معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان  5

 اإلجتماعي.
 د معلوم بريد 2

د معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية  1

 و الجامعية.
 بطاقة طالبانجاز د معلوم 2

د معلوم التأمين على فترة التربص بالنسبة إلى 2)*( 

 مهني فقط.السنوات الثانية ماجستير 
 

 

القسط األول على أن يتم تسديد القسط تسديد  و يمكن للطالب تسديد المعلوم الكامل للتسجيل دفعة واحدة )القسطين األول و الثاني( أو

قرض جامعي من  منح أوويعفى من دفع القسط الثاني الممنوحون أو المتحصلون  ،الثاني قبل بداية السداسي الثاني على أقصى تقدير. هذا

 أحد الصناديق اإلجتماعية.

 فإنهم مطالبون بدفع كامل معلوم التسجيل في قسط واحد. لالمتحانات فقط بالنسبة إلى الطلبة المسجلين بصفة  اأم

 

 : الفحص الطبي -5

بالفحص طبية من معاهدهم األصلية والقيام سحب ملفاتهم ال وجوبا الفحص الطبي إجباري على جميع الطلبة الجدد الذين يتعين عليهم

تسليم الملف و شهادة الفحص الطبي إلى الفريق الصحي  ، كما يتعين عليهم يوم الترسيم ،الطبي في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكناهم

 به أثناء القيام بإجراءات التسجيل اإلداري.  لالستظهارالحصول على وصل إيداع  بالمعهد مقابل 
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 : إستكمال ملفات التسجيل -6

 12االربعاءو ذلك  بداية من يوم  ،صفاقس 10تجرى عملية إستكمال الملفات بمقر المعهد الكائن بطريق سيدي منصور كم 

 يستكمل ملف التسجيل في غضون إنطالقا من الساعة التاسعة صباحا  إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال و كل طالب ال   2018 سبتمبر

سب الغيابات تتح بالنسبة للطلبة المرسمين و،الداخلي . هذا بالنظامن من إنطالق الدروس يتعرض للعقوبات المنصوص عليها يأسبوع

 وليس من تاريخ الترسيم. بداية من تاريخ إنطالق الدروس

 : الوثائق المطلوبة -7

حديثة العهد وواضحة المعالم العتمادها رسميا في ملف الّطالب  صور شمسية 3 و : وصل دفع معاليم التسجيلبالنسبة للطلبة الجدد -

 تعّمر بكل دقة ووضوح بطاقة إرشاداتو الدفتر الصحي و نسخة من كشف أعداد الباكالورياو نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةو

ن الوالدة بكل وضوح...( وُيصادق )اإلسم الثالثي، العنوان بكل دقة مع واجب التحيين في صورة تغيير مقر اإلقامة، تاريخ ومكا

 طبعها وضّمها بملف الترسيم. يتمثم  http://www.ihecsf.rnu.tn/fra/fiche موقع الوابعليها في مستوى 

صور شمسية   3 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  وودفع معاليم التسجيل  وصل : النسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسةب -

 موقع الواب في مستوى تعّمر بكل دقةو بطاقة إرشادات حديثة العهد وواضحة المعالم العتمادها رسميا في ملف الّطالب 

http://www.ihecsf.rnu.tn/fra/fiche  .ثم يتم طبعها وضّمها بملف الترسيم 

صور   3 ومن بطاقة التعريف الوطنية  و نسخة  وصل دفع معاليم التسجيل : للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى بالنسبة -

و شهادة مغادرة و نسخ  من كشوف األعداد للسنوات السابقة حديثة العهد وواضحة المعالم العتمادها رسميا في ملف الّطالب شمسية 

ثم  /fichehttp://www.ihecsf.rnu.tn/fra الوابتعّمر بكل دقة  في مستوى موقع مشهود بمطابقتها لألصل و بطاقة إرشادات  

 يتم طبعها وضّمها بملف الترسيم.

نصف الحصص المؤمنة فعليا في مستوى ثالث وحدات على بأن ال يتجاوز عدد الغيابات التزام كتابي  :بالنسبة لطلبة الماجستير -

 .ال يلتزم بهذا القرارطالب كل اسم  آلي بشكل  و يشطبو دون ذلك األكثر بكل سداسي 

 مالحظة:

الترسيم التي ال تتضّمن كل الوثائق المطلوبة بالشكل المطلوب، كما ال تقبل الملفات التي ال تتضّمن ُصورا تقبل ملفات  ال -

 و تستجيبصورة شمسية رقمية واضحة  يتضمن الملف ة بالمواصفات المنصوص عليها سابق، هذا و يجب أن  شمسي

 .وطنيةنسخة رقمية من بطاقة التعريف الو  للشروط اإلدارية المعمول بها

 

وفق جداول األوقات التي سيتم وضعها على ذمة الطلبة بموقع واب  2018سبتمبر  12 االربعاءتنطلق الدروس مبدئيا يوم هذا و

 المعهد.

 

 

 

 

  المدير

 صالح بن حمد

 


