الـجمهورية التـونسـية
****
وزارة الـتعلــــيم الـعــالي
والبـحث العلمـي
****
جــامعة ســوسة

République Tunisienne
****
Ministère de l'Enseignement Supérieure
et de la Recherche Scientifique
****
Université de Sousse
سوسة في  15أوت 2019

بالغ ترسيم الطلبة بعنوان السنة

الجامعية2020-2019

تعلم إدارة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة كافة الطلبة المنتمين لها أن الترسيم يتم وجوبا على مرحلتين :
 1المرحلة االولى التسجيل عن بعد :تتمثل في خالص معاليم التسجيل الذي يتم حصريا عبر موقع الترسيم  www.inscription.tnبداية من يوم  25أوت
 2019وتكون معاليم التسجيل كاآلتي :
مرحلة التكوين

القسط األول

معلوم التسجيل الجملي

القسط الثاني

آخر أجل لخالص معلوم التسجيل

كافة اإلجازات لكافة السنوات

58

33

25

2019-09-06

سنة ثانية ماجستير بحث ومهني

118

63

55

2019-09-06

الدكتوراه

118

63

55

 12نوفمبر 2019

هذا وتؤكد اإلدارة على أن :
القسط االول من معاليم التسجيل المذكورة أعاله يتضمن  05د معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعيو 02معلوم البريد و 01د معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية .
بالنسبة ألبناء أعوان التعليم العالي والبحث العلمي فهم مطالبون بدفع  08د فقط ويستوجب عليهم اإلتصال باإلدارةمصحوبين بشهادة عمل الولي
( األب أو األم ) وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي .
يعفى من دفع القسط الثاني كل طالب متحصل على منحة جامعية أو على قرض من أحد الصناديق اإلجتماعية . 2المرحلة الثانية  :التسجيل اإلداري :بعد إتمام عملية التسجيل عن بعد يجب على كل طالب اإللتحاق بمقر المعهد والقيام بالتسجيل اإلداري بصفة شخصية وفي
اآلجال المحددة لذلك :
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السنوات األولى لكافة اإلجازات  :أيام  6-5-4سبتمبر 2019 السنة أولى ماجستير مهني وبحث  10-9 :سبتمبر 2019السنوات الثانية والثالثة لكافة اإلجازات  :من 9إلى  11سبتمبر 2019السنةالثانية ماجستير مهني وبحث  :من  9إلى  11سبتمبر 2019-الدكتوراه :

السنة أولى والسنة الرابعة من  12إلى  19نوفمبر 2019

السنة الثانية والثالثة  :من  4إلى  11نوفمبر 2019

التسجيل اإلستثنائي ( :كافة المستويات وجميع اإلختصاصات ) :من  15سبتمبر إلى  25أكتوبر  2019ويكون معلومالتسجيل  78دينار يتم دفعها على قسط واحد بعد الحصول على الموافقة على التسجيل .
يتكون ملف الطالب من الوثائق التالية :
بالنسبة إلى الطلبة الجدد( باكالوريا :)2019 -1وصل دفع معليم التسجيل ( يقع استخراجه من موقع التسجيل عن بعد )
 -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 2 -3صور شمسية
 -4مضمون والدة باللغة الفرنسية أو نسخة من جواز السفر (اختياري)
 -5نسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل
 -6نسخة من كشف أعداد الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل
 -7وصل إيداع الملف الصحي لدى الفريق الطبي المتواجد بالمعهد
 -8شهادة تفيد إجراء الفحص الطبي

*بالنسبة للطلبة القدامى الوافدين من مؤسسة جامعية أخرى :
يتكون الملف من الوثائق  7-6-5-4-3-2-1ومايلي :
-9نسخة من كشوفات األعداد السنوات الجامعية السابقة مشهود مطابقتها لألصل .
-10أصل اإلذن بالتسجيل المسلم من طرف جامعة سوسة .
 -11شهادة سيرة جامعية من المؤسسة االصلية
 -12شهادة من المؤسسة األصلية تثبت حسن السيرة والسلوك
 -13شهادة مغادرة
 -14الملف الصحي
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*بالنسبة إلى طلبة السنة األولى الناجحين في مناظرة إعادة التوجيه :
عالوة على الوثائق  9-8-7-5-4-3-2-1وما يلي :ويستوجب إضافة األصل من بطاقة تعيين بالمعهد .

 -3إنطالق الدروس  :يوم اإلثنين  12سبتمبر 2019
هام جدا
ال يعتبر الطالب مرسما إال إذا أتم كافة إجراءات الترسيم اإلداري-كل طالب لم يلتزم بآجال التسجيل المحددة أعاله يعتبر متخليا عن حقه في الترسيم .

المديرة
االستاذة ألفة يوسف
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