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دليـل الطالب
الموضوع

الطلبة المعنيون و شروط

التسجيل اجلامعي

كافة الطلبة

تأجيل أو سحب التسجيل

الترشح

المراجع
البالغات الصادرة عن
املؤسسات اجلامعية

اآلجال
أشهر جويلية-أوت-سبتمرب

كافة الطلبة املسجلون

منشور وزارة التعليم العايل
و البحث العلمي

ألسباب شخصية  :بعد مضي
شهر من انطالق الدروس
ألسباب صحية  :قبل إجراء أول
امتحان

الطلبة املسجلون بالسنوات
األوىل اجلدد و الراسبون مرة
واحدة

 منشور وزارة التعليمالعايل و البحث العلمي
 البالغ الصادر عنجامعة صفاقس

 شهر جانفي ومنتصف شهر فيفري بالنسبةإلرسال املطالب
 -شهر مارس بالنسبة إلجتياز اإلمتحانات

النقل اجلامعية يف نفس
االختصاص

كافة الطلبة

البالغ الصادر عن جامعة
صفاقس

شهر جويلية

تعديل مسارات الطلبة يف
االجتاهني بني اإلجازات
األساسية و التطبيقية

الطلبة الناجحون يف السنة
األوىل إجازة نظام أمد

البالغ الصادر عن جامعة
صفاقس

شهر جويلية

التسجيل يف إجازة ثانية

الطلبة املتحصلون على اإلجازة
أو األستاذية أو ما يعادهلا

البالغات الصادرة عن
املؤسسات اجلامعية

شهر جويلية

عودة املنقطعني و إعادة
اإلدماج

كافة الطلبة

البالغ الصادر عن جامعة
صفاقس

إعادة التوجيه بالنسبة لطلبة
السنوات التحضريية الذين
إستوفوا حقهم يف التسجيل

الطلبة املرمسون باملعهد
التحضريي للدراسات اهلندسية
بصفاقس و بكلية العلوم
بصفاقس مرحلة حتضريية
والذين استوفوا حقهم يف
التسجيل يالسنة األوىل و السنة
الثانية

البالغ الصادر عن جامعة
صفاقس

شهر جويلية ومنتصف شهر أوت

التسجيل بشهادات ماجستري
البحث و املهين

الطلبة املتحصلون على اإلجازة
"أمد" أو األستاذية

البالغات الصادرة عن
املؤسسات اجلامعية

حسب الفرتة اليت مت حتديدها ضمن البالغ
(شهري جويلية وأوت)

مناظرة إعادة التوجيه
دورة مارس
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مطالب التسجيل بشهادات
الدكتوراه

الطلبة املتحصلون على
شهادات ماجستري حبث

البالغات الصادرة عن
املؤسسات اجلامعية

حسب الفرتة اليت مت حتديدها ضمن البالغ
(شهري أوت وسبتمرب)

التمديد األول و الثاين
للتسجيل بالدكتوراه و مناقشة
أطروحة الدكتوراه

الطلبة املسجلون بشهادات
الدكتوراه

البالغات الصادرة عن
املؤسسات اجلامعية
مدارس الدكتوراه

-

منح املرحلة الثالثة باخلارج

طلبة السنوات النهائية املرمسون
بشهادات اإلجازة و بشهادات
مهندس

املنشور و اإلعالن
الصادرين عن اإلدارة
العامة للشؤون الطالبية

شهر ديسمرب

منح التداول

الطلبة املرمسون بالسنة ثانية
ماجستري حبث أو بالسنوات
الثالث األوىل من شهادة
الدكتوراه

البالغ الصادر عن اإلدارة
العامة للشؤون الطالبية

خالل السنة اجلامعية املعنية

املنشور الصادر عن وزارة
التعليم العايل و البحث
العلمي

حسب شروط واجال حتدد ضمن املنشور

املنشور الصادر عن وزارة
التعليم العايل و البحث
العلمي

حسب االجال احملددة ضمن املنشور

انتخابات ممثلي الطلبة باجملالس
العلمية باملؤسسات اجلامعية
انتخابات ممثلي الطلبة مبجلس
جامعة صفاقس

املناظرات اخلصوصية للدخول
إىل السنوات األوىل و الثانية
مبؤسسات التكوين اهلندسي

املناظرات الوطنية للدخول إىل
مرحلة التكوين اهلندسي

كافة الطلبة النظاميني

كافة الطلبة النظاميني

الدخول إىل السنة األوىل :
 الطلبة احملرزون على اإلجازةالتطبيقية و األساسية يف
االختصاصات العلمية و التقنية
الدخول إىل السنة الثانية :
 الطلبة احملرزون على شهادة املنشور الصادر عن وزارةاألستاذية يف الدراسات العلمية التعليم العايل و البحث
العلمي
أو التقنية
 الطلبة الناجحون يف السنةاألوىل من شهادة املاجستري
االختصاصات العلمية أو التقنية
"أمد"
طلبة السنوات الثانية من
املراحل التحضريية املرمسني فعليا
و طلبة السنوات الثانية إجازة
علمية أو تقنية الراغبني يف
املشاركة

املنشور الصادر عن وزارة
التعليم العايل و البحث
العلمي

خالل شهري جوان -جويلية

حسب االجال احملددة ضمن املنشور
(خالل شهر جوان)
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