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 اهلندسي سجيل ابلسنة األوىل من مرحلة التكوين فتح ابب الرتشح للت الغبــ

 2023  / 2022للسنة اجلامعية  
 اختصاص علوم اإلعالمية  -  جحني ابلسنة اثلثة إجازة الطلبة النا

 

بصفاقس العلوم  كلیة  إدارة  مقاعبسحدود  في  الترشح    باب ح  تفب  تعلم  الطلبةلفا  دعة  الناجحین   ئدة 
یمو  (أ  عالمیةاإل  مو عل   اختصاص   وطنیة في  ازة إج  الثالثةبالسنة  متفوقین  وال إطار  ھا)  لداع ا  في 

وظن والماجستیر  اإلجازة  الجامعیة  ام  السنة  خالل  لم    2022  /  2021الدكتوراه   ا یرسبو والذین 
الجامعیةخال دراستھم  الجیل  لتسل  ،ل  التكوین  من  األولى  الجا بالسنة  السنة  بعنوان  معیة ھندسي 

2022 /  2023 . 
 

 لذا، فعلى الراغبین في الترشح تقدیم مطالبھم في اآلجال المحددة ووفق اإلجراءات التالیة: 
 بكل دقة عبر الرابط التالي: یة رقمالالترشح تعمیر بطاقة  -

ing-https://bit.ly/fss 
 الوثائق التالیة: من المتكون لف الترشح م تقدیم -

o ةیالكلحب من موقع ن قبل المترشح (تسم وإمضائھاعمیرھا رشح بعد تبطاقة الت(، 
o  أعداد الباكالوریا لألصل لكشف نسخة مطابقة ، 
o داد كل سنوات الدراسة الجامعیةأع ات نسخ مطابقة لألصل لكشوف، 
o ر بالنسبة للطلبة األجانب نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أو نسخة من جواز السف ، 
o ظرف خالص معلوم البرید المضمون الوصول 
o  2022/ 2021ة ل في السنة الجامعیمن شھادة التسجیمطابقة لألصل نسخة ، 
o الوثائق المثبتة إلعادة التوجیھ أو سحب الترسیم . 

 

مكتب الضبط لكلیة العلوم بصفاقس أو ترسل عن طریق البرید تودع ملفات الترشح مباشرة ب
بصفاقس   العلوم  كلیة  التالي:  العنوان  على  بالبلوغ  اإلعالم  مع  الوصول   طریق  -مضمون 

 .صفاقس  - 3000  -1171ص ب     - 3سكرة كلم  
ي ذلك ختم ویعتمد فغایة  خول الدب  2022أوت    12الجمعة  إلیداع الملفات لیوم    حدد آخر أجل

 ختم مكتب البرید.  مكتب الضبط لكلیة العلوم بصفاقس أو
 

  د اآلجال أو التي لم تتضمن الوثائق المطلوبة الواردة بعترفض كل مطالب الترشح    جدا: ھام  
 .أو التي تحتوي على معلومات خاطئة

 
 2022أوت  4صفاقس يف 

 

 

 
 جامعة صفاقس

 كلیة العلوم 
 
 

https://bit.ly/fss-ing

