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  جامعة صفاقس  

 

 كلية العلوم بصفاقس
 

 الطلبة بالغ تسجيل
 2023-2022بعنوان السنة الجامعية 

 
 

بعنوان السنة  القدامى أن عملية التسجيل الكليةوطلبة  كلية العلوم بصفاقسالموّجهين إلى  الطلبةليكن في علم 

 : تتم حسب التراتيب والمواعيد التالية 2023-2022 الجامعية

 

 I/ التسجيل عن بعد   
 

باعتماد الدينار  www.inscription.tn :  وجوبا وحصريا عن طريق الموقع الموحد التسجيل عن بعد يتم

 أسفله،بالجدول االلكتروني حسب المبالغ المفصلة 

 

 التحضيرية:والمراحل  التسجيل عن بعد لطلبة اإلجازة -1
 

  بالنسبة  2022شهر أوت  موفى أجل أقصاهفي في مستوى مرحلة اإلجازة يتم التسجيل عن بعد

تقديم لالمدعوين وجوبا  (Dérogataires) للطلبة غير النظاميين 2022 سبتمبر 20و ،للطلبة النظاميين

 .2022 سبتمبر 13في أجل أقصاه يوم االستثنائي مطلب للترخيص في التسجيل 

 

  بدخول  2022 أوت 29بالنسبة لطلبة المراحل التحضيرية فإن التسجيل عن بعد يتم في أجل أقصاه يوم

 الغاية. 

 

ما ن على كل طالب إدراج المعطيات المطلوبة الخاصة به على موقع التسجيل عن بعد بكل دقة السيّ ويتعيّ  ،هذا

 دارةإل الفوريعالم اإلالتحيين و وجوبمع  ورقم الهاتف وتاريخ ومكان الوالدة... القار لمقر السكنى نوانالع

  الشخصية المدرجة.الكلية بكل تغيير طارئ في المعطيات 

 

  :أو العودة بعد انقطاعبإعادة التوجيه أو النقلة  نالتسجيل عن بعد للطلبة المعنيي -2

 
دارة من قبل الجامعات أو من قبل اإل ءهم سواهطلبة الذين تمت نقلتهم او إعادة توجيلل عن بعد بالنسبة تسجيلاليتم 

 .2022سبتمبر  06العامة للشؤون الطالبية في أجل أقصاه يوم 

 

 :الماجستيرالتسجيل عن بعد لطلبة  -3

 
عبر عن بعد يتعين على كافة الطلبة النظاميين القدامى المرخص لهم بالتسجيل بالماجستير القيام بعملية التسجيل 

 اعتماد  (Dérogataires)ظاميين كما يتعين بالنسبة للطلبة غير الن 2022 سبتمبر 15يوم  أقصاهالموقع في اجل 

 نفا و المتعلقة بتقديم مطالب الترخيص في التسجيل االستثنائي . آالمذكورة  اآلجالنفس 

 

http://www.inscription.tn/
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حددت لهم الفترة الممتدة من فلقد  النهائية،أسمائهم ضمن القائمة والمدرجة أما بالنسبة للطلبة الجدد المقبولين     

لم يقم فيه  ملف ملغى كلويعتبر  للقيام بعملية التسجيل عن بعد 2022سبتمبر  11تاريخ هذا البالغ إلى غاية 

 الطالب بتسديد معاليم التسجيل في اآلجال المذكورة.
 

II- معاليم التسجيل   

 
 

 المستوى
القسط 

 األّول
 تفاصيل معاليم التسجيل القسط الثاني

األولى  واتالسن

والثالثة والثانية 

  إجازة

 د42.400

 

 

 

 

 

 د30

  

 

 

 

 د القسط الواحد من معلوم التسجيل. 30

 االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.د معلوم  5

 .د معلوم بريد 2

 د معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 1

 للطالب.د معلوم البطاقة الذكية  2

 الميدانية.د معلوم تأمين األشغال التطبيقية  0.4

 

 والتربصات األنشطة التطبيقيةمعلوم تأمين د 2  

 

 

التسجيل  معاليم

االستثنائي 

في لالمتحانات في 

 نمستوى السنتي

األولى و الثانية 

(Dérogataires)  

 د72.400

 دفعة واحدة 

 

 

 د القسط الواحد من معلوم التسجيل. 60

 د معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 5

 .د معلوم بريد 2

 د معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 1

 .د معلوم البطاقة الذكية للطالب  2

   د معلوم تامين األشغال التطبيقية الميدانية0.4

 

 والتربصات د معلوم تأمين األنشطة التطبيقية2

 

 

 المستوى 
القسط 

 األّول
 تفاصيل معاليم التسجيل القسط الثاني

التحضيرية مرحلة ال

والمرحلة 

 التحضيرية المندمجة

 د 45

 

 

 د 35

 

 

 د القسط الواحد من معلوم التسجيل. 35

 د معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 5

 د معلوم بريد. 2

 د معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 1

 للطالب.د معلوم البطاقة الذكية  2

 

 

 

   

األولى  واتالسن

 ماجستيروالثانية 

 د 80.400

+ 

 )*(  د2

 

 د70

 

 

 د القسط الواحد من معلوم التسجيل.70

 د معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 5

 د معلوم بريد. 2

 د معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 1

 للطالب.د معلوم البطاقة الذكية  2

          الميدانية.د معلوم تامين االشغال التطبيقية 0.4

 

بالنسبة لطلبة السنوات  فقطمعلوم التأمين خالل التربصات  د2)*( 

    .االختصاصاتفي كل  مهني الثانية ماجستير

 

 

 القسط الواحد من معلوم التسجيل.د 140 د150.400 معاليم التسجيل 
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االستثنائي 

لالمتحانات في 

 مستوى الماجستير 

 )*( د 2+

 دفعة واحدة

 د معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 5

 د معلوم بريد. 2

 د معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 1

 للطالب.د معلوم البطاقة الذكية  2

            الميدانية.د معلوم تامين االشغال التطبيقية  0.4

 

للطلبة المسجلين استثنائيا  فقطمعلوم تأمين خالل التربصات د  2)*(  

   بالسنة الثانية من الماجستير المهني.

 

 

 

 

على أو تسديد القسط األول  والثاني(ين األول القسطالمعلوم الكامل للتسجيل دفعة واحدة ) و يمكن للطالب تسديد

يعفى من دفع القسط الثاني الطلبة ، واهذ . الثاني على أقصى تقديرالسداسي في بداية الثاني أن يتم تسديد القسط  

 .من أحد الصناديق االجتماعية  على قرض جامعي نلوالمتحصّ ن أو والممنوح

فإنهم مطالبون بدفع كامل معلوم  (Dérogataires)لطلبة المسجلين بصفة استثنائية لالمتحانات أما بالنسبة إلى ا

 دفعة واحدة. التسجيل
 

III- الفحص الطبي  
 

يتعين على الطلبة الجدد الموجهين إلى كلية العلوم بصفاقس إجراء الفحص الطبي الجامعي  الطلبة الجــدد : -

في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكناهم، كما يتعين عليهم إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالكلية 

أوت  -جويلية  يخالل شهرفي صورة تعذّر القيام بذلك و ،واستالم وصل في ذلك إلتمام إجراءات التسجيل

بالملف الصّحي  االستظهارمع  صفاقس-التوجه إلى مركز الصحة األساسيّة الوسيط طريق المطاريمكن  2022

وإتمام هذه  2022سبتمبر  16إلى أوت  29خالل الفترة الممتدّة من  وذلك الذي تسلمه من معهده األصلي

لدى اإلدارة بما يفيد ذلك ليتمكنوا من الحصول على جميع وثائقهم الجامعية )شهادة العملية واالستظهار 

 التسجيل، بطاقة الطالب ...(.

  .رغبوا في ذلك ا: بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذ الطلبة القدامــى  -   

وبا بما يفيد إجراء الفحص الطبّي يتعيّن عليهم اإلستظهار وج: الطلبة غير المقيمين بصفة قاّرة بتونس -

 وإجراء التحاليل الطبيّة.

 

 IV- استكمال ملفات التسجيل 
 

 أوت 29من يوم االثنين  وذلك بداية صفاقس، 3.5طريق سكرة كلم الكلية مقر بعملية استكمال الملفات تجرى 

لمرحلتي اإلجازة  2022 سبتمبر 05بالنسبة لطلبة المراحل التحضيرية وبداية من يوم اإلثنين  2022

ويكتفي بخالص ال يستكمل ملف التسجيل في غضون أسبوعين من إنطالق الدروس  وكل طالب والماجستير.

للطلبة المرسمين وبالنسبة . هذا، على حقه في الدراسة من تلقاء نفسه يعتبر متخليامعاليم التسجيل عن بعد 

  الترسيم.تاريخ  وليس منتحتسب الغيابات بداية من تاريخ إنطالق الدروس 

 
)*( يتعيّن على الطلبة الّراسبين في السنوات الثانية ماجستير اتمام اجراءات الترسيم في التاريخ المذكور. وأّما  

ومناقشة مذكراتهم،  فبإمكانهم الحصول على  إيداعولم يتمكنوا من الطلبة الذين أنهوا بنجاح السداسي الثالث 

 . وإن لم يتسّن لهم ذلك فإنهم مطالبون بالتسجيل بالسنة الثانية2022ديسمبر  15أقصاه ألجل   تمديد استثنائي

  في حدود عدد التسجيالت المسموح بها. كراسبين أو حاصلين على تسجيل استثنائي وذلك

  

V- الوثائق المطلوبة   

 
   : الجدد طلبةللبالنسبة 
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 التسجيل أو وثيقة تفيد اإلعفاء من الدفع،       وصل دفع معاليم*

 صور شمسية حديثة العهد وواضحة المعالم العتمادها رسميا في ملف الطالب،  2* 

 * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،

 * نسخة من كشف أعداد الباكالوريا والدفتر الصحي،

 قصاصة االطالع على النظام الداخلي للكلية،  *

رقم  بكل دقة ووضوح )االسم واللقب، العنوان بكل دقة ها الطالبعمري بموقع واب الكلية اداتبطاقة إرش* 

فيها  لويحمّ ، تاريخ ومكان الوالدة بكل وضوح....( في المعطياتالتحيين في صورة تغيير  وجوبمع  الهاتف

المصادقة ب يقوم. ثم تستجيب للشروط اإلدارية المعمول بهاوواضحة على أن تكون رقمية الشمسية ال تهصور

 طبعها وضمها بملف الترسيم.  يتولىو http://www.fss.rnu.tnعلى البطاقة في مستوى موقع الواب 

 

الكلية إال أنهم  قاموا بإجراءات  كما يتعين على الطلبة الجدد الذين تمت الموافقة على إعادة توجيههم  إلى  

بشهادة مغادرة وبطاقة إعادة الترسيم بمؤسسة التعيين األصلية، أن يتقدموا أثناء التسجيل اإلداري بالكلية 

 .التعيين

 

 :القدامى طلبةللبالنسبة 

 
 وصل دفع معاليم التسجيل أو وثيقة تفيد اإلعفاء من الدفع،      *

 صور شمسية حديثة العهد وواضحة المعالم العتمادها رسميا في ملف الطالب،  2* 

 * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،

 *  قصاصة االطالع على النظام الداخلي للكلية،

صورته الشمسية الرقمية يعمرها الطالب بكل دقة ووضوح  ويحّمل فيها  بطاقة إرشادات بموقع واب الكلية* 

. ثم يقوم بالمصادقة على البطاقة في مستوى تكون واضحة وتستجيب للشروط اإلدارية المعمول بهاعلى أن 

 ويتولى طبعها وضمها بملف الترسيم.  http://www.fss.rnu.tnموقع الواب 

 

الموافقة على نقلتهم إلى الكلية أو الناجحين في مناظرة إعادة كما يتعين على الطلبة القدامى الذين تمت   

بالوثائق المذكورة أثناء التسجيل اإلداري أن يتقدموا ، هم في حالة العودة للدراسة بعد انقطاعالتوجيه  أو الذين 

يم بترخيص في الترسو وبنسخ من كشوفات أعداد السنوات الجامعية السابقة مشهود بمطابقتها لألصل آنفا

أوشهادة تثبت الموافقة على النقلة أو النجاح في مناظرة إعادة التوجيه مرفقة وجوبا بشهادة مغادرة من المؤسسة 

 األصلية.
 

VI-هام جدا   
 

سجيليكون  - سلة عن طريق و أو ال يتم عن طريق الغير  شخصيا االداري حضوريا و الت ال يمكن  كماالمرا

 حلابالنسووووووبة لطلبة المر 2022سووووووبتمبر  15)المذكورة القصوووووووى أن يتم بعد اآلجال  األحوالحال من  بأي

 (. سبتمبر بالنسبة لإلجازة و الماجستير 27التحضيرية و 

  .الستالمهاال تسلم شهادات التسجيل لغير أصحابها إال أن يكونوا موّكلين بوثيقة رسمية -

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

  سابقا.صورا شمسية بالمواصفات المنصوص عليها 

 01المندمجة يوم  وبالمرحلة التحضووويريةبالمرحلة التحضووويرية  2023-2022السووونة الجامعية  دروسطلق نت

 . 2022سبتمبر  12 والماجستير يومفي حين تنطلق الدروس بمرحلتي اإلجازة  2022سبتمبر 

 

 إحترام البروتكول الصحي و إرتداء الكمامة إجباري للدخول للكلية

                            
      **  الطلبةأبنائنا  النجاح والتوفيق لكافةمع تمنياتنا ب **                                     

 

http://www.fss.rnu.tn/
http://www.fss.rnu.tn/
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