ب ـ ـ ـ ـالغ تسجيل الطلبة
بعنوان السنة الجامعية 2022- 2021
يعلم مدير املعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس كافة الطلبة املنتمين إلى املعهد أن عملية التسجيل الجامعي تتم وجوبا في

مرحلة أولى عبر املوقع املوحد www.inscription.tn
 )1اإلجراء األول :التسجيل عن بعد
يتم التسجيل عن بعد بداية من  02سبتمبر  2020إلى  20سبتمبر  2021وذلك عبر املوقع www.inscription.tn

املعلوم السنوي للتسجيل
مرحلة اإلجازة

مرحلة املاجستير

معلوم التسجيل
معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
معلوم البريد
معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث املدرسية والجامعية
معلوم بطاقة الطالب

 50,000دينار
 5,000دينار
 2,000دينار
 1,000دينار

 110,000دينار
 5,000دينار
 2,000دينار
 1,000دينار

 2,000دينار

 2,000دينار

املبلغ الجملي للتسجيل

 60,000دينار

 120,000دينار

مالحظة  :يمكن للطالب دفع معلوم التسجيل بالنسبة للطلبة النظاميين حسب الصيغ التالية :
* مرحلة اإلجازة
 قسط واحد في بداية السنة الجامعية (  60,000دينار) أو على قسطين  :القسط األول (  35,000دينار) يدفع في بداية السنة الجامعية .و القسط الثاني(  25,000دينار) يدفع في بدايةالسداس ي الثاني.
مع العلم وأن الطلبة املتحصلين على منح ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو قرض جامعي من ديوان الخدمات الجامعية للجنوب معفيين من دفع القسط الثاني.
* مرحلة املاجستير
 قسط واحد في بداية السنة الجامعية (  120,000دينار) أو على قسطين  :القسط األول (  65,000دينار) يدفع في بداية السنة الجامعية .و القسط الثاني(  55,000دينار) يدفع في بدايةالسداس ي الثاني.
مع العلم وأن الطلبة املتحصلين على منحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة أو قرض جامعي من ديوان الخدمات الجامعية للجنوب معفيين من دفع القسط الثاني.
* التسجيل االستثنائي الجراء االمتجانات بمرحلة اإلجازة
 قسط واحد في بداية السنة الجامعية (  78,000دينار)مالحظات * :ال يمكن تسجيل أي طالب من الطلبة القدامى في إطار النقلة أو النجاح في مناظرة إعادة التوجيه أو العودة بعد
انقطاع إال بعد تقديم الطالب املعني لترخيص في الترسيم أو شهادة صادرة عن الجامعة تثبت النجاح في مناظرة إعادة التوجيه و
شهادة مغادرة مسلمة من املؤسسة الجامعية األصلية( .املنشور عدد )21/38
* بالنسبة بالتسجيل االستثنائي إلجراء االمتحانات يتعين على الطالب إيداع مطلب في الغرض بمكتب الضبط باملعهد مصحوب
بنسخة من بطاقة أعداد السنة الجامعية املنقضية.
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)2

اإلجراء الثاني :الفحص الطبي الجامعي:

الطلبة الجدد  :نظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطب الجامعي في أقرب مركز صحة أساسية ملقر سكناهم،
تعلم إدارة املعهد جميع الطلبة املوجهين إليه أنه عليهم إيداع الدفتر الصحي لدى الفريق الطبي الذي سيتواجد
ب املعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العالي للفنون والحرف بصفاقس أيام  14 ،13 ، 10 ، 9 ، 8و  15سبتمبر  2021مقابل الحصول على وصل إيداع يتعين على
الطالب تحميله أثناء القيام بعملية التسجيل اإلداري عن بعد ثم تسليمه مباشرة إلدارة املعهد للحصول على شهادة التسجيل.
الطلبة القدامى  :بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذا استحقوا ورغبوا في ذلك.
هام جدا :يتعين على كل طالب االلتزام بإجراءات التوقي من فيروس كوفيد  .19عند القدوم إلى املعهد.

)3

اإلجراء الثالث  :التسجيل اإلداري عن بعد بموقع املعهد:

يعلم مدير املعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس كافة الطلبة املنتمين إلى املعهد أن عملية التسجيل اإلداري ستتم عن بعد

بالنسبة للسنة الجامعية  2022/2021عبر الرابط التالي http://www.isams.rnu.tn/fra/fiche :

وعليه ،يتعين على كل طالب جديد أو قديم أثناء عملية التسجيل اإلداري عن بعد إتباع اإلجراءات التالية:
 .1إعداد نسخ رقمية من الوثائق املطلوبة التسجيل اإلداري عن بعد
 .2الدخول للرابط التالي http://www.isams.rnu.tn/fra/fiche :
 .3تعمير بطاقة اإلرشادات بكامل الدقة
 .4تحميل صورة شمسية (صورة شخصية واضحة )
 .5تحميل الوثائق املطلوبة ضمن امللف الرقمي )* )Dossier numérique
 .6اإلقرار ب االلتزام بالنظام الداخلي للمعهد.
ّ
 .7يتلقى الطالب عبر بريده االلكتروني كلمة العبور وهي رمز خاص سري وشخص ي يمكن ه من تغيير بطاقة اإلرشادات وامللف الرقمي.
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*وثائق الترسيم الرقمية املطلوبة أثناء التسجيل اإلداري عن بعد )) Dossier numérique

والتي يجب تحميلها بموقع املعهدhttp://www.isams.rnu.tn/fra/fiche :
الطلبة الجدد ( باكالوريا ) 2021
 صورة شمسية (صورة شخصية واضحة ) وصل في خالص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد مستخرج من موقع الواب www.inscription.tn -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 بطاقة التعيين  2021يتم استخراجها من موقع الواب * www.orientation.tn نسخة من كشف أعداد الباكالوريانسخة من شهادة الباكالوريا وصل إيداع امللف الطبي لدى الفريق الصحي باملؤسسة ( يجب على الطالب تسليم الوصل األصلي لدى مصلحة الشؤون الطالبة للحصول على شهادةالتسجيل)
* في صورة قيام طالب جديد بإجراءات الترسيم بمؤسسة التعيين األصلية ،ثم تمت إعادة توجيهه من قبل املصالح املركزية املختصة بوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي يتعين عليه تقديم شهادة مغادرة وبطاقة إعادة تعيين ضمن وثائق الترسيم املطلوبة أثناء التسجيل اإلداري باملعهد (المنشور عدد )21 /38

الطلبة القدامى املنتمين إلى املعهد
 صورة شمسية (صورة شخصية واضحة ) وصل في خالص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد مستخرج من موقع الواب www.inscription.tn نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -نسخة من بطاقة أعداد السنة الجامعية املنقضية

الطلبة القادمين إلى املعهد من مؤسسات جامعية أخرى
 صورة شمسية (صورة شخصية واضحة ) ترخيص في الترسيم أو شهادة صادرة عن الجامعة تثبت النجاح في مناظرة إعادة التوجيه شهادة مغادرة مسلمة من املؤسسة الجامعية األصلية وصل في خالص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد مستخرج من املوقع الواب www.inscription.tn نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من كشف أعداد الباكالوريا نسخة من شهادة الباكالوريا نسخ مطابقة لألصل من كشوف األعداد للسنوات السابقة.و شهادة تأجيل الترسيم (في حالة التمتع بسحب التسجيل) وصل إيداع امللف الطبي لدى الفريق الصحي باملؤسسة ( يجب على الطالب تسليم الوصل األصلي لدى مصلحة الشؤون الطالبة للحصول على شهادةالتسجيل).

مواعيد التسجيل وافتتاح السنة الجامعية
التسجيل عن بعد عبر املوقع
www.inscription.tn

إيداع الدفتر الصحي لدى الفريق الطبي
بمقر املعهد

التسجيل اإلداري عن بعد
www.isams.rnu.tn/fra/fiche

من  2إلى  20سبتمبر 2021

أيام 14 ،13 ، 10 ، 9 ، 8 :و  15سبتمبر 2021

من  6إلى  20سبتمبر 2021

افتتاح السنة الجامعية :يوم  13سبتمبر 2020
مع تمنياتـ ـ ـ ـنا بالنجاح و التوفيـ ـ ـ ــق لكافة الطلبة
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