
  الجمھورية التونسية                 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي       
  وتكنولوجيا المعلومات واإلتصال      

  جامعة صفاقس                    
  كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس   

  
  ةــل الطلبـالغ تسجيـب

  2014/2015بعنوان السنة الجامعية 
  
 

 الجدد والقدامى ية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس كافة الطلبة المنتمين للكليةيعلم عميد كل

     www.inscription.tn عبر الموقع الموحد وجوبا وحصرياأن التسجيل يتم 
  
  

  :عن بعدالجدد والقدامى تسجيل الطلبة 
    2014وت أ 31أوت الى  4بداية من 

  
  

  :التسجيل لالمتحانات
  2014سبتمبر  20سبتمبر الى  8بداية من 

  :معاليم التسجيل
  .دينارا 23.000 من االجازة: والثانيةاالولى  بالنسبة للسنواتالقسط االول  *    

 دينارا. 15.000 :بالنسبة للسنوات االولى والثانية من االجازة القسط الثاني  *

   .دينارا 28.000: بة للسنوات الثالثة من االجازةبالنس  القسط االول *    

  .دينارا 20.000 :بالنسبة للسنوات الثالثة من االجازةالقسط الثاني   *

  .دينارا 58.000: الثالثة من االجازة لطلبة الماجستير: بالنسبة   القسط االول*  

  .دينارا 50.000: الثالثة من االجازة لطلبة الماجستير: بالنسبة   القسط االول*  

  

  



  :ةـــمالحظ
  

ـ يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين االول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل      

  المطلوب في ھذه الحالة مجموع معلومي القسط االول والثاني.

  .2014سبتمبر   12  : ـ يقع اتمام ملف الترسيم مع انطالق الدروس

 
  ف التسجيل:الوثائق المطلوبة الستكمال مل

  
صور شمسية ، نسخة من بطاقة  4: وصل دفع معاليم التسجيل ،  ددـــبالنسبة للطلبة الجـ 

شھادة طبية مسلمة من مركز صحى  ،التعريف الوطنية ، نسخة من كشف أعداد الباكالوريا 

  بطاقة إرشادات يتم الحصول عليھا عبر موقع واب الكلية و أساسي

http://www.fsegs.rnu.tn/fra/fiche.  

بطاقة  و  صور شمسية 2  ، : وصل دفع معاليم التسجيل  بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للكليةـ 

  .    //:www.fsegs.rnu.tn/fra/fichehttp إرشادات يتم الحصول عليھا عبر موقع واب الكلية

صور  4 ،: وصل دفع معاليم  التسجيل  بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرىـ 

نسخ من كشوف األعداد للسنوات نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و ، شھادة مغادرة  ، شمسية 

  عليھا عبر موقع واب الكليةبطاقة إرشادات يتم الحصول  و السابقة  مشھود بمطابقتھا لألصل

 http://www.fsegs.rnu.tn/fra/fiche.  

  
  : الفحص الطبي الجامعي 

  
: يتعين على الطلبة الجدد إجراء الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحة  ددــة الجــالطلب

لى جميع الطلبة الجدد الموجھين إلى كلية العلوم االقتصادية أساسية لمقر سكناھم ، كما يتعين ع

اإلستظھار بوصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالكلية وذلك  ،والتصرف بصفاقس

للحصول على شھادة تسجيل وبطاقة طالب أما بالنسبة إلى الطلبة الجدد المعنيين باللقاءات الطبية 

يق الصحي بالكلية وإتمام ھذه العملية واإلستظھار لدى إدارة الكلية فإنه يتعين عليھم اإلتصال بالفر

  .( شھادة التسجيل ، بطاقة طالب ) بما يفيد ذلك ليتمكنوا من الحصول على جميع وثائقھم

  
  

  


