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الجمھوریة االتونسیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

جامعة صفاقس
معهد الدراسات العليا التجارية بصفـاقس

2018-2017بالغ حول تسجیل الطلبة بعنوان السنة الجامعیة 

أن عملیة التسجیل بعنوان ،علم مدیر معھد الدراسات العلیا التجاریة بصفاقس كافة الطلبة المنتمین للمعھد القدامى منھم و الجددی
نسبة الب2017سبتمبر 06و بدایة من یوم نسبة للتسجیل عن بعدالب2017أوت 21تنطلق بدایة من یوم 2018-2017السنة الجامعیة 

:وفق التراتیب واإلجراءات التالیةو استكمال وثائق الترسیم وذلك لتسجیل االداريل

:لتسجیل عن بعد لطلبة اإلجازةا-1
2017أوت 31وذلك في أجل أقصاه یوم www.Inscription.tnیتم التسجیل عن بعد وجوبا و حصریا عبر الموقع الموحد 

المدعوین وجوبا بتقدیم مطلب للترخیص في التسجیل في Dérogataire)(غیر النظامینسبتمبر للطلبة 30بالنسبة للطلبة النظامیین و 
.2017سبتمبر 25أجل أقصاه یوم االثنین 

.ووضوحو یتعین على كل طالب إدراج المعطیات المطلوبة الخاصة بھ على ھذا الموقع بكل دقة،ھذا

:عن بعد بالنسبة للطلبة المعنیین بإعادة التوجیھ أو النقلةالتسجیل-2

اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة في أجل الجامعات أو من قبلیتم تسجیل الطلبة الذین تمت نقلتھم أو إعادة توجیھھم سواء من قبل
.2017سبتمبر08أقصاه یوم 

:التسجیل عن بعد لطلبة الماجستیر-3

أوت 31بعملیة التسجیل عبر الموقع في أجل أقصاه یوم بالماجستیر القیامیتعین على كافة الطلبة القدامى المرخص لھم بالتسجیل 
بالماجستیر تقدیم مطلب للترخیص في التسجیل في Dérogataire)(غیر النظامین الطلبة الراسبین و كما یتعین على الطلبة .2017

.2017سبتمبر 08الجمعةأجل أقصاه یوم 

إلى اوت 07فلقد حددت لھم الفترة الممتدة  من ،القائمة النھائیة و المدرجة أسمائھم ضمن المقبولین للطلبة الجدد أما بالنسبة
. آلجال المذكورةلب بتسدید معالیم التسجیل في االلقیام بعملیة التسجیل عن بعد ویعتبر ملغى كل ملف لم یقم فیھ الط2017سبتمبر05

15إلى07رشحین المقبولین و المدعوین للتسجیل خالل الفترة المحددة من تفي مرحلة الحقة یتم إعداد و تعلیق القائمة الثانیة للمووعلیھ 
.ملغىالمتر شحھذه اآلجال للتسجیل عن بعد یعتبر ملف احتراموفي صورة عدم ، 2017سبتمبر
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السنوات الثالثة من

ساسیةاإلجازات األ

والتطبیقیة
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+
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.د القسط الواحد من معلوم التسجیل25
د معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان 5

.اإلجتماعي
.د معلوم البرید2
في تعاونیة الحوادث المدرسیة د معلوم اإلنخراط1

.و الجامعیة
بالنسبة إلى على فترة التربصد معلوم التأمین 2(*) 

.السنوات الثالثة من اإلجازات التطبیقیة فقط

معالیم التسجیل

في مستوى اإلجازةلإلمتحاناتاالستثنائي

les Dérogataires)(
د78

.التسجیلد القسط الواحد من معلوم 70
د معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان 5

.اإلجتماعي
بریدالد معلوم2
د معلوم اإلنخراط في تعاونیة الحوادث المدرسیة 1

.و الجامعیة

السنوات األولى و الثانیة

ماجستیر
د63

+

(*)د2
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.د القسط الواحد من معلوم التسجیل55
د معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان 5

.اإلجتماعي
د معلوم برید2
د معلوم اإلنخراط في تعاونیة الحوادث المدرسیة 1

.و الجامعیة
بالنسبة إلى على فترة التربصد معلوم التأمین 2(*) 

.ماجستیر مھني فقطة نیالسنوات الثا

معالیم التسجیل

في مستوى االستثنائي لالمتحانات
الماجستیر

د118

+

(*)د2

.د القسط الواحد من معلوم التسجیل110
د معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان 5

.اإلجتماعي
د معلوم برید2
د معلوم اإلنخراط في تعاونیة الحوادث المدرسیة 1

.و الجامعیة
معلوم التأمین على فترة التربص بالنسبة إلى د2(*) 

.السنوات الثانیة ماجستیر مھني فقط

القسط األول على أن یتم تسدید تسدید أو) القسطین األول و الثاني(و یمكن للطالب تسدید المعلوم الكامل للتسجیل دفعة واحدة 
قرض منح أوویعفى من دفع القسط الثاني الممنوحون أو المتحصلون ،ھذا. القسط الثاني قبل بدایة السداسي الثاني على أقصى تقدیر

.جامعي من أحد الصنادیق اإلجتماعیة

.فإنھم مطالبون بدفع كامل معلوم التسجیل في قسط واحدلالمتحانات فقط بالنسبة إلى الطلبة المسجلین بصفة اأم

:الفحص الطبي-5

طبیة من معاھدھم األصلیة والقیام سحب ملفاتھم الوجوباد الذین یتعین علیھمالفحص الطبي إجباري على جمیع الطلبة الجد
تسلیم الملف و شھادة الفحص الطبي إلى الفریق ،كما یتعین علیھم یوم الترسیم،بالفحص الطبي في أقرب مركز صحة أساسیة لمقر سكناھم

.القیام بإجراءات التسجیل اإلداريبھ أثناءلالستظھارالحصول على وصل إیداع  الصحي بالمعھد مقابل 
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:إستكمال ملفات التسجیل-6

االربعاءو ذلك  بدایة من یوم ،صفاقس10تجرى عملیة إستكمال الملفات بمقر المعھد الكائن بطریق سیدي منصور كم 
یستكمل ملف التسجیل في من الساعة التاسعة صباحا  إلى غایة الساعة الثالثة بعد الزوال و كل طالب ال إنطالقا2017سبتمبر06

سب تتحبالنسبة للطلبة المرسمینو،ھذا. الداخلي بالنظامن من إنطالق الدروس یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا یأسبوعغضون 
.ولیس من تاریخ الترسیمالغیابات بدایة من تاریخ إنطالق الدروس

:الوثائق المطلوبة-7

حدیثة العھد وواضحة المعالم العتمادھا رسمیا في ملف الّطالب صور شمسیة3ووصل دفع معالیم التسجیل: بالنسبة للطلبة الجدد-
عّمر بكل دقة ووضوحتبطاقة إرشاداتوالدفتر الصحيونسخة من كشف أعداد الباكالوریاونسخة من بطاقة التعریف الوطنیةو
وُیصادق ...) اإلسم الثالثي، العنوان بكل دقة مع واجب التحیین في صورة تغییر مقر اإلقامة، تاریخ ومكان الوالدة بكل وضوح(

.طبعھا وضّمھا بملف الترسیمیتمثم http://www.ihecsf.rnu.tn/fra/ficheموقع الوابعلیھا في مستوى 
صور شمسیة 3نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة  وودفع معالیم التسجیل وصل:المنتمین إلى المؤسسةالنسبة للطلبة القدامى ب-

موقع الوابفي مستوىتعّمر بكل دقةو بطاقة إرشادات حدیثة العھد وواضحة المعالم العتمادھا رسمیا في ملف الّطالب 
http://www.ihecsf.rnu.tn/fra/ficheبملف الترسیمثم یتم طبعھا وضّمھا.

صور 3وو نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة  وصل دفع معالیم التسجیل:للطلبة القدامى القادمین من مؤسسة أخرىبالنسبة-
و شھادة مغادرة و نسخ  من كشوف األعداد للسنوات حدیثة العھد وواضحة المعالم العتمادھا رسمیا في ملف الّطالب شمسیة 

الوابتعّمر بكل دقة  في مستوى موقع السابقة مشھود بمطابقتھا لألصل و بطاقة إرشادات  
http://www.ihecsf.rnu.tn/fra/ficheثم یتم طبعھا وضّمھا بملف الترسیم.

نصف الحصص المؤمنة فعلیا في مستوى ثالث وحدات على یابات بأن ال یتجاوز عدد الغالتزام كتابي :بالنسبة لطلبة الماجستیر-
.ال یلتزم بھذا القرارطالب كل اسم آليبشكل ویشطبو دون ذلك األكثر بكل سداسي 

:مالحظة

كما ال تقبل الملفات التي ال تتضّمن تقبل ملفات الترسیم التي ال تتضّمن كل الوثائق المطلوبة بالشكل المطلوب،ال-
و صورة شمسیة رقمیة واضحة یتضمن الملف ة بالمواصفات المنصوص علیھا سابق، ھذا و یجب أن  ُصورا شمسی

.نسخة رقمیة من بطاقة التعریف الوطنیةو للشروط اإلداریة المعمول بھاتستجیب

وفق جداول األوقات التي سیتم وضعھا على ذمة الطلبة بموقع واب 2017سبتمبر 12الثالثاءتنطلق الدروس مبدئیا یوم ھذا و
.المعھد

الكاتب العام
علي الرحموني


