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  ة ـل الطلبـالغ تسجيـب
  2021 -2020ة ـوان السنة الجامعيـبعن

  

من وراحتههحرصا  الطالب  صحة  ضمان  على  والحرف   علمت ،    ا  للفنون  العالي  المعهد  مديرة 

  .  حصريا عن بعد  يكون هذه السنة الجامعية   كافة الطلبة أن التسجيلبصفاقس 

  : ةالتالي  جراءاتلإل وفقا  تتم عملية الترسيم على مرحلتين اساسيتين
  

    التسجيل عن بعد:  األول اإلجراء -1
  :بداية من   www.inscription.tnحد وجوبا وحصريا عبر الموقع المو التسجيل عن بعد  يتّم    

  جـازةاإل بالنسبة لطلبة 2020سبتمبر  17  يوم -

  دكتوراه الثالثة  ةلسناو  الماجستير بالنسبة لطلبة 2020سبتمبر  24يوم  -
,  

    : لـ معاليم التسجي
  :  نظاميينبالنسبة إلى الطلبة ال - 1.1

  والدكتوراه  مرحلة الماجستير  جـازةمرحلة اإل  
المعلوم  
  الجملي 

  معلوم  د 5التسجيل +  معلوم  د  50{ د =  61
  مانضلل طنيوندوق الص ال  في االنخراط
 معلوم  د  2+ البريد معلوم  د  2+  االجتماعي

 في االنخراط معلوم  د  2+ طاقة الذكية الب
  والجامعية} المدرسية الحوادث تعاونية

معلوم   د  5التسجيل +  معلوم د 110{د =   121
  االجتماعي مانضلل طنيوندوق الص ال  في االنخراط

+   طاقة الذكيةالب معلوم  د 2+  البريد معلوم  د 2+ 
 المدرسية الحوادث تعاونية في االنخراط معلوم  د  2

  والجامعية} 

 د 66 د 36    1القسـط 
  د 55  د 25  2 القسـط

يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل المطلوب في  :  مالحظـة
 ذه الحالة مجموع معلومي القسط األول والثاني. ه

  

  :   المسجلين إلجراء االمتحاناتبالنسبة إلى الطلبة  - 2.1

االنخراط د   5+   التسجيل  معلوم   د 70(  ادينار  81:   االستثنائيالتسجيل  معاليم   ندوق  صال في  معلوم 
 المدرسية  الحوادث  تعاونية  في  خراط االن معلوم  د   2+   البريد  معلوم د   2+    االجتماعي   مان ضلل طني وال

  )الذكية للطالب البطاقة  معلوم  د  2 + والجامعية 
  
  

  معهدالعبر موقع واب  حصريا الثاني : التسجيل   اإلجراء -2
  

  http://www.isams.rnu.tn/fra/fiche   :يكون بإتباع اإلجراءات عبر الرابط

  .2020سبتمبر  28يوم  دروس :ـــانطالق ال -3
  وعودة ميمونة للجميع.  د ي من فيروس كورونا المستجقّ تو الّ  تيب ا تزام بترلاإلجاء الرّ 

  جامعة صفاقس جامعة صفاقس 
والحرف   املعهد العايل للفنون 

  بصفاقس 


