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  2017/2016  

  
 

يعلم مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس جميع الطلبة المنتمين إلى         
يتم وجوبا وحصريا عبر الموقع  6102/6102بالنسبة للسنة الجامعية المدرسة أن التسجيل 

 : 6102 أوت 12  وذلك بداية من  www.inscription.tn الموحد

  

 :  نقلتهم من مؤسسة أخرى المعنيين بإعادة التوجيه أو إثرالتسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة  -0

يتم تسجيل الطلبة الذين تمت نقلتهم أو إعادة توجيههم سواء من طرف الجامعات أو من 
    6102سبتمبر  10ف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية في أجل أقصاه يوم طر

  

 : معاليم التسجيل  -6
 ) ثمانية وثمانون دينارا( مقسم كاألتي : 000888حدد معلوم التسجيل بمبلغ قدره 

 

القسط  المستوى

 األول

القسط 

 الثاني

 تفاصيل معاليم التسجيل

 :السنوات األولى لطلبة   بالنسبة

 

 

 مفصلة كاآلتي :القسط األول   معلوم التسجيل د 58*   030333 000888
 
معلوم د 58 ,د معلوم القسط األول 08د )  05 -

   (معلوم البريدد 5 ,الطباعة 
بالصندوق الوطني للضمان معلوم االنخراط د  0 -

 ي االجتماع
معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية د  1 -

 والجامعية

 
 القسط الثاني   معلوم التسجيل  د31* 

 

 

 

 

 

http://www.inscription.tn/
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 : الثانية السنواتلطلبة   بالنسبة

 

 

 مفصلة كاآلتي :القسط األول   معلوم التسجيل  د53 030333 53.000
 

 معلوم القسط األولد  31 -

معلوم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان د  0 -
 ي االجتماع

 معلوم البريد د 5 -
في تعاونية الحوادث المدرسية معلوم االنخراط د 1 -

 والجامعية

 معلوم الطباعةد 10 -
   

 القسط الثاني   معلوم التسجيل  د 31
 

 

 

 

يمكن للطالب بالمرحلة األولى دفع معاليم التسجيل مرة واحدة ويكون المبلغ مجموع القسط األول مالحظة :  
  وات الثانية0د بالنسبة للسن 00د بالنسبة للسنوات األولى و  00والثاني : 

  

   :الثالثةالسنوات  لطلبة   بالنسبة  

 
  مائة وثالثة دنانير( مقسم كاألتي : 1800888د معلوم التسجيل بمبلغ قدره )حد
 

القسط  المستوى

 األول

القسط 

 الثاني

 تفاصيل معاليم التسجيل

 :الثالثة نوات الس  لطلبة  بالنسبة 

 
 

 مفصلة كاآلتي:القسط األول   معلوم التسجيل  د63  030333 300888
 

 د معلوم تسجيل القسط األول 08 -

معلوم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان د  0 -
 ي االجتماع

 معلوم البريد د  5 -
معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث د   1 -

 المدرسية والجامعية

 معلوم الطباعة  د  10 -
  

 القسط الثاني   معلوم التسجيل  د 01
 

 
دفع معاليم التسجيل مرة واحدة ويكون المبلغ مجموع   يمكن للطالب بالمرحلة الثانيةمالحظة : 

 مائة وثالثة دنانير( 1800888القسط األول والثاني : )
  

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل : .0

ة الترسيم يتعين على كل طالب استكمال عملية التسجيل بتوفير الوثائق التالية وتكون عملي
 0شخصية حسب الروزنامة المبينة بالفقرة 
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 :  بالنسبة للطلبة الجدد * 

  

 وصل دفع معاليم التسجيل  - 

 صور شمسية حديثة العهد ومطابقة لمواصفات صور بطاقة التعريف الوطنية 0  - 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   - 

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا    - 

 دفتر الصحي الذي يتم سحبه من المعهد الثانوي األصليال   - 

  دقة )اإلسم الثالثي، تاريخ ومكان الوالدة بكل وضوح000( بطاقة إرشادات يقع تعميرها بكل    - 

ثم يتم طبعها   http://www.esstssfax.org/fra/fiche ويصادق عليها في مستوى موقع واب    
  وضمها بملف الترسيم

 من موقع الواب وتعميره بكل دقة  الفرنسيةب وأللغتين العربية باالتزامين   5طبع عدد  - 
 

 : بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للمدرسة *   
 

 وصل دفع معاليم التسجيل  -

 صور شمسية حديثة العهد ومطابقة لمواصفات صور بطاقة التعريف الوطنية 0  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 دقة )اإلسم الثالثي، تاريخ ومكان الوالدة بكل وضوح000(  يقع تعميرها بكل بطاقة إرشادات    -
ثم يتم طبعها  http://www.esstssfax.org/fra/fiche ويصادق عليها في مستوى موقع واب    

 وضمها بملف الترسيم 
 نسخة من كشوف االعداد للسنة السابقة  -
 
 : بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة جامعية  أخرى*  

 
 وصل دفع معاليم التسجيل - 
 صور شمسية حديثة العهد ومطابقة لمواصفات صور بطاقة التعريف الوطنية 0 - 
 شهادة مغادرة أصلية - 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 
 تربصات مشهود بمطابقتها لألصلنسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة وشهائد ال - 
 الدفتر الصحي - 
 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا - 
 دقة )اإلسم الثالثي، تاريخ ومكان الوالدة بكل وضوح000( بطاقة إرشادات يقع تعميرها بكل    - 
ثم يتم طبعها  http://www.esstssfax.org/fra/fiche  ويصادق عليها في مستوى موقع واب  

 وضمها بملف الترسيم(
 التزامين باللغتين العربية أو بالفرنسية من موقع الواب وتعميره بكل دقة0  5طبع عدد  -
 

ال تقبل ملفات الترسيم التي ال تتضمن كل الوثائق المطلوبة ، كما ال تقبل الملفات التي ال مالحظة : 

 صورةتتضمن صورا شمسية بالمواصفات المنصوص عليها سابقا، هذا ويجب أن يتضمن الملف 

ونسخة رقمية من بطاقة التعريف و تستجيب للشروط اإلدارية المعمول بها  شمسية رقمية واضحة

 الوطنية.

 

 

http://www.esstssfax.org/fra/fiche
http://www.esstssfax.org/fra/fiche
http://www.esstssfax.org/fra/fiche
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 .الفحص الطبي الجامعي : 0
 

 : الطلبة الجدد 
نظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحة أساسية لمقر 

قنيات الصحة بصفاقس جميع الطلبة الجدد الموجهين سكناهم، تعلم إدارة المدرسة العليا لعلوم وت
إليها أنه يتعين عليهم االستظهار بوصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة إلتمام 
الفحص الدقيق وإجراء التالقيح الالزمة وذلك للحصول على شهادة التسجيل وبطاقة الطالب حسب 

  5الروزنامة المبينة بالفقرة 
 
  القدامى :الطلبة 

 بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذا رغبوا أو استحقوا ذلك
 

 تاريخ استكمال الوثائق والترسيم النهائي  و الفحص الدقيق و التالقيح  : .5

 : السنوات األولى إجازة تطبيقية في 
 

 تاريخ استكمال الوثائق الشعبة

 العالج الطبيعي  -

 التوليد -

 الطبية  البيولوجيا -
 العالجات العامة للمسنين  -

  6102سبتمبر  10

 التصوير الطبي والمداواة باألشعة -

 التبنيج واإلنعاش -

 األدواتية الجراحية -
 نظاراتي -

  6102سبتمبر  16

  

       : تتم عملية الترسيم النهائي والفحص الطبي الدقيق بالنسبة لجميع  مالحظة هامة 
 0بمقر المدرسة طريق المطار كم  ىطلبة السنوات األول

 

  : السنوات الثانية إجازة تطبيقية في 
 

 تاريخ استكمال الوثائق الشعبة

 التوليد -

 التبنيج واإلنعاش -

 التصوير الطبي والمداواة باألشعة -
  6102أوت  30

 األدواتية الجراحية -
 العالجات العامة للمسنين  -

  6102أوت  30
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 العالج الطبيعي  -

 الطبية االبيولوجي -

  
: السنوات الثالثة إجازة تطبيقية في 
 

 تاريخ استكمال الوثائق الشعبة

 التوليد  -

 التبنيج واإلنعاش  -

 التصوير الطبي والمداواة باألشعة  -
  6102أوت  31

 األدواتية الجراحية  -

 العالجات العامة للمسنين  -

 العالج الطبيعي  - 

 طبيةال البيولوجيا  -

  6102أوت  31

  

  : تتم عملية الترسيم النهائي واستكمال الملف بالنسبة لجميع الطلبة   مالحظة هامة 
 0صفاقس 0كم  بمقر المدرسة بطريق المطار                      

 

    يتعين على كل طالب إجباريا الحضور الستكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة

  المذكورة أعاله0
    كل طالب ال يحترم مواعيد التسجيل عن بعد وانطالق الدروس والتربصات

ومواعيد اللقاءات الطبية الخصوصية وإجراء التالقيح الضرورية اإلجبارية يتعرض 
  للعقوبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمدرسة0

 

  6102سبتمبر  15 اإلثنين  يوم تنطلق الدروس فعليامالحظة :  
 

 الشبه طبيين :  األساتذةبين الطلبة واجتماع تحضيري * 
 

 التاريخ والساعة المستوى الدراسي

 
 صباحا 00على الساعة   6002سبتمبر  05اإلثنين  السنوات الثانية 

 
 صباحاد  00و 00على الساعة   6002سبتمبر  05اإلثنين  السنوات الثالثة  

 
 صباحا 00لى الساعة ع 6002سبتمبر  00السبت  السنوات األولى 

 
        

  المــديــــر             
 األستاذ عـلي غـربال                                                                              


