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الـــــــــطــــــــلـــــــــــبــــــــــــةتــــــــــــســــــــجــــــــیــــــلبــــــــــــالغ
الـــــجـــامـــعـــیــــــــــــةالــــــســـنــــةبـــــــعـــــنـــــــوان

2023/2022
یتّمالتسجیلأنالمعھدإلىالمنتمینالطلبةكافةبصفاقسوالملتیمیدیــالإلعالمیةالعاليالمعھدمدیرةتعلم

حصریا عبر الرابطین التالیین :وجوبا و
-www.inscription.tn:التسجیلمعلوملخالص.
-https://isimsf.rnu.tn/fra/fiche-de-renseignement/:الوثائقوتحمیلاإلرشاداتبطاقةلتعمیر

المطلوبة للتسجیل.
وذلك حسب الروزنامة التالیة :

بطاقةوتعمیرالتسجیلمعلومدفعمواعیدالشعبة
الدروسانطالقالمطلوبةالوثائقوتحمیلاإلرشادات

والھندسیةالدراساتطلبة
2022سبتمبر1الخمیس2022أوت31إلى22منالتحضیریّةالمرحلة

2022سبتمبر12اإلثنینالماجستیرطلبة 2022سبتمبر11إلى2022أوت22مناإلجازةطلبة

www.inscription.tnموقععبروحصریّاوجوباالتسجیلمعلومدفعیتّم:التسجیلمعالیم-1
یستكملأنعلىالجامعیّةالسنةبدایةفياألّولالقسطدفعللطالبیمكنأنّھغیرسنویاالتسجیلیكونو

قبل اجتیاز امتحانات السداسي الثاني.جوباالقسط الثاني و

القسط الثانيالقسط األّولمعلوم التسجیل السنويالشعبة
دینارا.30دینارا39دینارا69طلبة اإلجازة

دینارا70دینارا79دینارا149طلبة الماجستیر
دینارا45دینارا54دینارا99التكوین الھندسي

دینارا35دینارا44دینارا79المرحلة التحضیریّة المندمجة
دینارا79التسجیل  االستثنائي

:للتسجیلالمطلوبةالوثائق-2
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الوثائقتحمیلواإلرشاداتبطاقةتعمیریتّم:التسجیلملفالستكمالتحمیلھاالمطلوبالوثائق*
المطلوبة عبر الرابط التالي:

https://isimsf.rnu.tn/fra/fiche-de-renseignement/

الطلبة الجددصفة الطالب
الطلبة القدامى المنتمین

للمعھد
الطلبة القدامى  القادمین من

مؤّسسة أخرى

الوثائق
المطلوبة

- وصل دفع معالیم التسجیل
- صورة شمسیة (نسخة

رقمیة)،
- بطاقة التعریف الوطنیة
- كشف أعداد الباكالوریا.

- وصل دفع معالیم التسجیل
- صورة شمسیة (نسخة

رقمیة)،
- كشف أعداد السنة الجامعیة

2021/2022السابقة

- وصل دفع معالیم التسجیل
صورة شمسیة (نسخة رقمیة)

- بطاقة تعّیین
- شھادة مغادرة ( خاّصة

بالطلبة المعنّین بإعادة التوجیھ
.(

التسجیلشھادةعلىللحصول:التسجیلملفالستكمالالمعھدإلدارةتقدیمھاالمطلوبالوثائق*
یتعیّن تقدیم الوثائق التالیّة إلدارة المعھد:

وصل معلوم التسجیل-
- بطاقة اإلرشادات بعد تعمیرھا وطباعتھا و إمضائھا

- وصل إیداع الملف الطبي (خاص بالطلبة الجدد أو الوافدین من مؤّسسات جامعیّة أخرى).

:الجامعيالطبيالفحص-3
سكناھم،لمقرأساسیّةصّحةمركزأقربفيالجامعيالطبيالفحصالجددالطلبةإلجراءنظرا:الجددالطلبة-

علیھمیتعیّنأنّھإلیھاالموجھینالجددالطلبة جمیعبصفاقس والملتیمیدیــالإلعالمیةالعاليالمعھدإدارةتعلم
وبطاقةالتسجیلشھادةعلىللحصولوذلكبالمؤّسسةالصحيالفریقلدىالطبيالملفإیداعبوصلاالستظھار

الطالب وذلك حسب روزنامة سیتّم اإلعالم بھا الحق .
أواستحقواإذاالطبيبالفحصالقیامالماجستیروالھندسةطلبةوالقدامىالطلبةبإمكان:القدامى-الطلبة

رغبوا في ذلك.

فيحّصةأّولمنذالغیاباتوتحتسبالدروس.انطالقتاریخقبلالتسجیلإجراءاتاستكمالیتعیّن:جّداھاّم
السداسي مھما كان تاریخ التسجیل.
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