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 )بالغ أول(

 
 

أن إستخالص معاليم  اجلدد والقدامى بصفاقس كافة الطلبة املنتمني للكليةيعلم عميد كلية العلوم االقتصادية والتصرف 

   www.inscription.tn عرب املوقع املوحد وجواب وحصراييتم  الرتسيم
 .2020 سبتمرب 21اإلثنني  اىل سبتمرب 15 الثالاثء بداية من اجلدد:لطلبة ل استخالص معاليم الرتسيم عن بعد ابلنسبة

مبوقع واب ينشر اثين سيتم حتديده الحقا يف بالغ استخالص معاليم الرتسيم عن بعد ابلنسبة للطلبة القدامى عن بعد: 
 .الكلية

سيتم حتديده الحقا يف بالغ  استخالص معاليم الرتسيم عن بعد ابلنسبة للطلبة اجلدد املقبولني ابلسنة االوىل ماجستري:
 اثين ينشر مبوقع واب الكلية.

  
 الطلبة اجلدد مبرحلة اإلجازة. معاليم التسجيل :

 
 مفصلة كما يلي: ، دينارا 36.000 االجازة: لطلبة مرحلةابلنسبة  * القسط االول    

داننري معلوم  2ين للضمان االجتماعي + طداننري معلوم االخنراط يف الصندوق الو  5دينارا معلوم التسجيل +  25.000)
 (.معلوم إجناز بطاقة طالب  داننري 2+  ونية احلوادث املدرسية واجلامعيةمعلوم االخنراط يف تعا داننري 02+ الربيد 
  .دينارا 25.000 :لطلبة مرحلة االجازةابلنسبة   القسط الثاين* 

 :ة ـــمالحظ
للقسطني االول والثاين معا ويكون معلوم التسجيل املطلوب يف هذه احلالة جمموع  ـ ميكن للطالب دفع معاليم التسجيل     

 معلومي القسط االول والثاين.
 
 

 

http://www.inscription.tn/


للطلبة اجلدد املوجهني  بشكل حضوري 2020سبتمرب  23 اإلربعاء اىل 21اإلثنني ملف الرتسيم: من يقع امتام ـ 
 كما يلي:  الطالب ابللغة الفرنسيةحسب لقب اىل الكلية 

 B إىل حرفA  من حرف : 2020سبتمرب  21اإلثنني يوم 
   Kإىل حرف C من حرف: 2020سبتمرب  22الثالاثء يوم 

 Zحرف  إىل   Lمن حرف: 2020سبتمرب  23يوم اإلربعاء          
 
 وذلك حسب اإلجراءات التالية: 

 التوقيت: -1
حمل التمريض )   تسليم امللف الصحي واللقاءات الطبية : صباحا التاسعة إىل الساعة احلادية عشر من الساعة  -

 ،ابلكلية مببىن الرتبصات(
  (.مبكتبة الكلية B1قاعة عدد من الساعة احلادية عشر صباحا إىل الساعة الثالثة بعد الزوال: الرتسيم اإلداري )   -
  :COVID19الصحية الوقائية من فريوس اإلجراءات  -2
 واملرافقني(، لألولياءالدخول سيكون حصراي للطلبة املعنيني ابلرتسيم دون سواهم )مينع الدخول  -
 وجوب إرتداء الكمامة الواقية، -
 إحرتام التباعد اجلسدي. -

 الواثئق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل:
صور مشسية ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، نسخة من  4وصل دفع معاليم التسجيل ،  دد :ـــابلنسبة للطلبة اجل 

 .أساسي ةوشهادة طبية مسلمة من مركز صحكشف أعداد الباكالوراي 
 الفحص الطيب اجلامعي :  

ملقر سكناهم ، كما دد : يتعني على الطلبة اجلدد إجراء الفحص الطيب اجلامعي يف أقرب مركز صحة أساسية ــة اجلــالطلب
اإلستظهار بوصل إيداع امللف  ،يتعني على مجيع الطلبة اجلدد املوجهني إىل كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
 .الطيب لدى الفريق الصحي ابلكلية وذلك للحصول على شهادة تسجيل وبطاقة طالب

أما ابلنسبة إىل الطلبة اجلدد املعنيني ابللقاءات الطبية فإنه يتعني عليهم اإلتصال ابلفريق الصحي ابلكلية وإمتام هذه العملية  
 ) شهادة التسجيل ، بطاقة طالب (. واإلستظهار لدى إدارة الكلية مبا يفيد ذلك ليتمكنوا من احلصول على مجيع واثئقهم

 
 العميد                                                            

 
 أمحد احلاج قاسم                                                        


