جامعة صفاقس

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالغ
(الطلبة الذين استوفوا حقهم يف الرتسيم باملرحلة التحضريية للدراسات اهلندسية)

تعلم جامعة صفاقس كافة الطلبة الذين استوفوا حقهم يف الرتسيم بالسنة األوىل والسنة الثانية باملعهد التحضريي للدراسات اهلندسية
بصفاقس وبكلية العلوم بصفاقس (مرحلة حتضريية) بأنه يتعني عليهم تقدمي مطلب للتسجيل بشعبة علمية أو تقنية األكثر مالئمة مع
اإلختصاص األصلي وذلك يف حدود طاقة اإلستيعاب بإحدى املؤسسات اجلامعية الراجعة بالنظر جلامعة صفاقس ،و يكون تسجيل الرتشـح
حصريا عن طريق األنرتنات عرب موقع واب اجلامعة ( )www.univ-sfax.tnوذلك بتعمري البيانات املطلوبة بكامل الدقة مث طباعة
مطلب الرتشح وإرساله مرفقا وجوبا بكامل الوثائق املنصوص عليها عن طريق الربيد مضمون الوصول على العنوان التايل :
رئاسة جامعـة صفاقس ،طريق املطار كلم  9503 ،5.0صفاقس ،صندوق بريد 6613
) النقل اجلامعية (0505/0563
وذلك يف أجل أقصاه  -يوم  15أوت ( 0563يتم اعتماد ختم مكتب الربيد) بالنسبة لطلبة السنوات األوىل.

 -أسبوع بعد اعالن نتائج املناظرة الوطنية للدخول اىل مدارس املهندسني بالنسبة لطلبة السنوات الثانية.

الوثائق املطلوبة اليت يتم إرفاقها مبطلب الرتشح :
 (6نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 (3نسخة من كشف أعداد الباكالوريا.
 (2نسخة من آخر تسجيل جامعي أو تأجيل التسجيل.
 (4نسخ من كشوف األعداد املتحصل عليها خالل الدراسة باملرحلة التحضريية إىل غاية السنة اجلامعية .3961/3968
 (5ظرف خالص معلوم الربيد مبعلوم رسالة مضمونة الوصول حيمل عنوان املرتشح والرتقيم الربيدي.
 (1كل الوثائق اليت من شأهنا أن تدعم مطلب النقلة (ملف صحي ،بيان يف احلالة االجتماعية).
هام جدا
 ال تدرس امللفات اليت مل ترفق بالوثائق املطلوبة واليت ترد بعد األجل احملدد. ال ميكن للطالب إيداع أكثر من مطلب واحد. يتم اإلعالن عن نتيجة دراسة امللفات واستخراج اإلذن بالتسجيل عن طريق األنرتنات عرب موقع واب اجلامعة www.univ-sfax.tnبداية من يوم  66سبتمرب .0563
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