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  2020/2021  بعنوان السنة الجامعية  حول  تسجيل الطلبة بالغ            
  
  
 

ٚؼهى يذٚش انًذسعح انؼهٛا نؼهٕو ٔذمُٛاخ انظسح تظفالظ خًٛغ انطهثح انًُرًٍٛ إنٗ انًذسعح 

 ٚرى ٔخٕتا ٔزظشٚا ػثش انًٕلغ انًٕزذ  2020/2021 باننسبت نهسنت انجايعُتأٌ انرغدٛم 

www.inscription.tnٍ2020  سبتًبز01    ٔرنك تذاٚح ي:  
  

 : انتسجُم عن بعذ باننسبت نهطهبت انًعنُُن بئعادة انتىجُه أو إثز نقهتهى ين يؤسست أخزي - 1

ٚرى ذغدٛم انطهثح انزٍٚ ذًد َمهرٓى أٔ إػادج ذٕخٛٓٓى عٕاء يٍ طشف اندايؼاخ أٔ يٍ طشف 

    2020 سبتًبز 04اإلداسج انؼايح نهشؤٌٔ انطانثٛح فٙ أخم ألظاِ ٕٚو 
 

:  يعانُى انتسجُم - 2
 يمغى كاألذٙ  ( دُٚاساج ػششٔ ذغؼح يائح )   119زذد يؼهٕو انرغدٛم تًثهغ لذسِ 

انقسظ  انًستىي

 األول

انقسظ 

 انثانٍ

 تفاصُم يعانُى انتسجُم

 باننسبت  نطهبت انسنىاث األونً

ثان و   ثةال ثال ة وال  ي
 

 

 : يؼهٕو انرغدٛم  انمغظ األٔل يفظهح كاٜذٙ د  84*  35.000 84.000
 د يؼهٕو 40 , د يؼهٕو انمغظ األٔل35)  د 77- 

   (د يؼهٕو انثشٚذ2 -انطثاػح 
 د يؼهٕو االَخشاط تانظُذٔق انٕطُٙ نهضًاٌ 5- 

االخرًاػٙ  

 د يؼهٕو االَخشاط فٙ ذؼأَٛح انسٕادز انًذسعٛح 2- 

 ٔاندايؼٛح

   يؼهٕو انرغدٛم  انمغظ انثاَٙ د35* 

 

 ًٚكٍ نهطانة دفغ يؼانٛى انرغدٛم يشج ٔازذج ٔٚكٌٕ انًثهغ يدًٕع انمغظ األٔل ٔانثاَٙ : يالحظت 
 ( دُٚاساج ػششٔ ذغؼح يائح )              119

 

 :انىثائق انًطهىبت الستكًال يهف انتسجُم  -3

ٚرؼٍٛ ػهٗ كم طانة اعركًال ػًهٛح انرغدٛم ترٕفٛش انٕثائك انرانٛح ٔذكٌٕ ػًهٛح انرشعٛى 

 5شخظٛح زغة انشٔصَايح انًثُٛح تانفمشج 
 

 

 
 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
~≈~ 

MINISTERE DE LA SANTE  
~≈~ 

UNIVERSITE DE SFAX 

~≈~ 
 

Ecole Supérieure des Sciences 

 et Techniques de la Santé de Sfax 
 

 الجمهورية التونسية
~≈~ 

وزارة الصحة  
~≈~ 

جامعة صفاقس 
~≈~ 

المدرسة العليا لعلوم و تقنيات 
 الصحة بصفاقس

http://www.inscription.tn/


 2 

  : باننسبت نهطهبت انجذد*  

 ٔطم دفغ يؼانٛى انرغدٛم   -

  طٕس شًغٛح زذٚثح انؼٓذ ٔيطاتمح نًٕاطفاخ طٕس تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح3  - 

 َغخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح   -

 َغخح يٍ كشف أػذاد انثاكانٕسٚا   -

َغخح يٍ شٓادج انثاكانٕسٚا   - 

 انذفرش انظسٙ انز٘ ٚرى عسثّ يٍ انًؼٓذ انثإَ٘ األطهٙ  -

   (...اإلعى انثالثٙ، ذاسٚخ ٔيكاٌ انٕالدج تكم ٔضٕذ)تطالح إسشاداخ ٚمغ ذؼًٛشْا تكم دلح    -

 ثى ٚرى طثؼٓا ٔضًٓا تًهف  www.esstssfax.org     ٔٚظادق ػهٛٓا فٙ يغرٕٖ يٕلغ ٔاب
انرشعٛى     

  انرضايٍٛ يٍ يٕلغ انٕاب ٔذؼًٛشِ تكم دلح  2طثغ ػذد  - 

 : باننسبت نهطهبت انقذايً انًنتًُن نهًذرست  *  

 ٔطم دفغ يؼانٛى انرغدٛم  -

  طٕس شًغٛح زذٚثح انؼٓذ ٔيطاتمح نًٕاطفاخ طٕس تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح3  -

 َغخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح   -

   (...اإلعى انثالثٙ، ذاسٚخ ٔيكاٌ انٕالدج تكم ٔضٕذ)تطالح إسشاداخ ٚمغ ذؼًٛشْا تكم دلح    -

ثى ٚرى طثؼٓا ٔضًٓا تًهف  www.esstssfax.org ٔٚظادق ػهٛٓا فٙ يغرٕٖ يٕلغ ٔاب 

انرشعٛى  

َغخح يٍ كشٕف االػذاد نهغُح انغاتمح -  

   انرضايٍٛ يٍ يٕلغ انٕاب ٔذؼًٛشِ تكم دلح 2طثغ ػذد - 

 

 : باننسبت نهطهبت انقذايً انقاديُن ين يؤسست جايعُت  أخزي * 
 

ٔطم دفغ يؼانٛى انرغدٛم  - 

  طٕس شًغٛح زذٚثح انؼٓذ ٔيطاتمح نًٕاطفاخ طٕس تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح3 - 
 شٓادج يغادسج أطهٛح - 
َغخح يٍ تطالح انرؼشٚف انٕطُٛح  - 

 َغخ يٍ كشٕف األػذاد نهغُٕاخ انغاتمح ٔشٓائذ انرشتظاخ يشٕٓد تًطاتمرٓا نألطم - 

َغخح يٍ شٓادج انثاكانٕسٚا  - 

 انذفرش انظسٙ-  
 َغخح يٍ كشف أػذاد انثاكانٕسٚا - 

  (...اإلعى انثالثٙ، ذاسٚخ ٔيكاٌ انٕالدج تكم ٔضٕذ)تطالح إسشاداخ ٚمغ ذؼًٛشْا تكم دلح  - 

ثى ٚرى طثؼٓا ٔضًٓا تًهف  www.esstssfax.org ٔٚظادق ػهٛٓا فٙ يغرٕٖ يٕلغ ٔاب

 (انرشعٛى
 .  انرضايٍٛ يٍ يٕلغ انٕاب ٔذؼًٛشِ تكم دلح2طثغ ػذد - 
 

ال ذمثم يهفاخ انرشعٛى انرٙ ال ذرضًٍ كم انٕثائك انًطهٕتح ، كًا ال ذمثم انًهفاخ انرٙ ال : يالحظت 

صىرة ذرضًٍ طٕسا شًغٛح تانًٕاطفاخ انًُظٕص ػهٛٓا عاتما، ْزا ٔٚدة أٌ ٚرضًٍ انًهف 

ونسخت رقًُت ين بطاقت  ٔ ذغردٛة نهششٔط اإلداسٚح انًؼًٕل تٓا شًسُت رقًُت واضحت

 .انتعزَف انىطنُت

 

 

 

http://www.esstss.org/
http://www.esstssfax.org/
http://www.esstssfax.org/
http://www.esstssfax.org/
http://www.esstss.org/
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 :انفحص انطبٍ انجايعٍ - 4
 

  انطهبت انجذد :

َظشا إلخشاء انطهثح اندذد انفسض انطثٙ اندايؼٙ فٙ ألشب يشكض طسح أعاعٛح نًمش 

عكُاْى، ذؼهى إداسج انًذسعح انؼهٛا نؼهٕو ٔذمُٛاخ انظسح تظفالظ خًٛغ انطهثح اندذد انًٕخٍٓٛ 

إنٛٓا أَّ ٚرؼٍٛ ػهٛٓى االعرظٓاس تٕطم إٚذاع انًهف انطثٙ نذٖ انفشٚك انظسٙ تانًؤعغح إلذًاو 

انفسض انذلٛك ٔإخشاء انراللٛر انالصيح ٔرنك نهسظٕل ػهٗ شٓادج انرغدٛم ٔتطالح انطانة زغة 

  5انشٔصَايح انًثُٛح تانفمشج 
 

  ًانطهبت انقذاي: 
 تئيكاٌ انطهثح انمذايٗ انمٛاو تانفسض انطثٙ إرا سغثٕا أٔ اعرسمٕا رنك

 
 :تارَخ استكًال انىثائق وانتزسُى اننهائٍ  و انفحص انذقُق و انتالقُح  - 5

 فٍ  وطنُتانسنىاث األونً إجاسة  :

 تارَخ استكًال انىثائق انشعبت

 انؼالج انطثٛؼٙ - 
 انرٕنٛذ -

 انثٕٛنٕخٛا  انطثٛح -

 2020 سبتًبز 18 جًعتَىو ال
 18 إنً انساعىت 8ين انساعت 

 انرظٕٚش انطثٙ ٔانًذأاج تاألشؼح -
 انرثُٛح ٔاإلَؼاػ -

األدٔاذٛح اندشازٛح  -

 َظاساذٙ- 

 2020 سبتًبز 17 خًُسال َىو
 18 إنً انساعت 8ين انساعت 

  

   ٍانسنىاث انثانُت إجاسة تطبُقُت ف :

 تارَخ استكًال انىثائق انشعبت

 انرٕنٛذ -
 انرثُٛح ٔاإلَؼاػ -

انرظٕٚش انطثٙ ٔانًذأاج تاألشؼح  -

 األدٔاذٛح اندشازٛح -

 انؼالج انطثٛؼٙ - 

انثٕٛنٕخٛا انطثٛح  -

 َظاساذٙ- 

   2020 سبتًبز 12 و 11َىو 
 12 إنً انساعت 8ين انساعت 
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 ٍانسنىاث انثانثت إجاسة تطبُقُت ف :

 تارَخ استكًال انىثائق انشعبت

 انرٕنٛذ  -
 انرثُٛح ٔاإلَؼاػ  -

انرظٕٚش انطثٙ ٔانًذأاج تاألشؼح   -

 األدٔاذٛح اندشازٛح  -

 انؼالج انطثٛؼٙ -  

 انثٕٛنٕخٛا انطثٛح- 

 َظاساذٙ- 

   2020 سبتًبز 12 و 11َىو 
 12  إنً انساعت8ين انساعت 

  

   ذرى ػًهٛح انرشعٛى انُٓائٙ ٔاعركًال انًهف تانُغثح ندًٛغ انطهثح   : يالحظت هايت

 . طفالظ4                      تًمش انًذسعح تطشٚك انًطاس كى 
  ٚرؼٍٛ ػهٗ كم طانة إخثاسٚا انسضٕس العركًال انرغدٛم ترٕفٛش انٕثائك انًطهٕتح انًزكٕسج

.  أػالِ

   كم طانة ال ٚسرشو يٕاػٛذ انرغدٛم ػٍ تؼذ ٔاَطالق انذسٔط ٔانرشتظاخ ٔيٕاػٛذ انهماءاخ 

انطثٛح انخظٕطٛح ٔإخشاء انراللٛر انضشٔسٚح اإلخثاسٚح ٚرؼشع نهؼمٕتاخ انًُظٕص ػهٛٓا 

.  تانُظاو انذاخهٙ نهًذسعح
 

 

 : األساتذة انشبه طبُُن بُن انطهبت واجتًاع تحضُزٌ إجبارٌ * 
 

 انتارَخ وانساعت انًستىي انذراسٍ

 د  صباحا30 و08 عهً انساعت 2020سبتًبز  14 االثنُنوو ٌ انغُٕاخ انثاَٛح 
 

 د  صباحا30 و09 عهً انساعت 2020سبتًبز  14 االثنُنوو ٌ انغُٕاخ انثانثح  
 

 انغُٕاخ األٔنٗ 

 

   بانًذرج  صباحا11 عهً انساعت 2020سبتًبز  14 االثنُنوو ٌ

        

 ػهٗ انغاػح انثاَٛح تؼذ  2020 عثرًثش 14 االثٍُٛ ٕٚو ذُطهك انذسٔط فؼهٛا:  يالحظت 

   . انضٔال
  انًــذٚــــش                                                                                         

 

  األعرار َدى انذٍٚ انؼفاط                                                                                 
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