
 الجمهورية التونسية
 الشباب والرياضةشؤون  وزارة                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس                         جامعـة صفاقس      
 

 

 اإلجازة األساسية في التربية البدنية طلبةبــــالغ تسجيل 
 1029 - 1028بعنوان السنة الجامعية 

 

العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس كافة الطلبة المنتمين إلى المعهد أّن التسجيل يتّم وجوبا وحصريا عبر الموقع يعلم مدير المعهد  
 .8202أوت  72 يوم إلى 8202أوت  02 يوم وذلك من www.inscription.tn االلكتروني

 

  :تسجيل الطلبة إستكمال إجراءات  .1

 :حسب الروزنامة التالية الطالب تسجيل يتم إستكمال ملف  
 

 نوعية التسجيل
 مواعيد التسجيل

 إلى مـن

I.  الطلبة الجدد 

 :يكون التسجيل بتقديم الطالب لملف التسجيل المتكون من الوثائق التالية 

  تعمير بطاقة إرشادات يقع سحبها من موقع الواب الخاص بالمعهد : www.issepsf.rnu.tn 

 وصل دفع معاليم التسجيل 

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا 

  من بطاقة التعريف الوطنيةنسخة 

 04 صور شمسية 

  صا معلوم البريد يحمالن عنوان الطالبلخا(02) ظرفان 

  المذكورة بدليل )شهادة طبية مسلمة من قبل أحد المراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة
 (2028التوجيه الجامعي 

 مركز صحة أساسية ويتسلم شهادة طبية  يقوم الطالب بفحص طبي في أقرب: الدفتر الصحي
 يوم الترسيمتسلم مع الدفتر الصحي 

 

يجب إكمال الملف  2028بالنسبة للطلبة الجدد الموجهين عن طريق إعادة التوجيه الجامعي  :مالحظة 

 .بشهادة مغادرة

 2028أوت  22 2028أوت  28

II.  الطلبة المنتمين إلى المؤسسة : 

 :لملف التسجيل المتكون من الوثائق التالية يكون التسجيل بتقديم الطالب 

  تعمير بطاقة إرشادات يقع سحبها من موقع الواب الخاص بالمعهد :www.issepsf.rnu.tn 

 تسجيلوصل دفع معاليم ال 

 04 صور شمسية 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  صا معلوم البريد يحمالن عنوان الطالبلخا(02) ظرفان 

سبتمبر  04

2028 

سبتمبر  05

2028 
III.  الطلبة القادمين من المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية: 

 :التالية يكون التسجيل بتقديم الطالب لملف التسجيل المتكون من الوثائق 

  تعمير بطاقة إرشادات يقع سحبها من موقع الواب الخاص بالمعهد :www.issepsf.rnu.tn 

 وصل دفع معاليم التسجيل 

 04 صور شمسية 

 التعريف الوطنية نسخة من بطاقة 

  صا معلوم البريد يحمالن عنوان الطالبلخا(02) ظرفان 

 شهادة مغادرة مطابقة لألصل 

 نسخة من كشوف األعداد للسنوات السابقة 
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  الترسيم في مركز الطب الرياضي بالمعهد: 
  صورة شمسية 

 بطاقة ارشادات صحية مسلمة من المعهد  

 الطب الجامعي يوم الترسيم وصل استالم الدفتر الصحي مسلم من فريق 
 

 

 :معاليم التسجيــل  .2

  دنانير معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان  2+ دينارا معلوم التسجيل  52: دينارا مفصلة كما يلي  33: القسط األّول
 .في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية االنخراطمعلوم  (20)دينارا + معلوم البريد ( 25)ن ادينار +  اإلجتماعي

  دينارا  52: القسط الثاني 

 

ل ميكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطني األّول والثاين معا ويكون معلوم  التسجيل املطلوب يف هذه احلالة جمموع معلومي القسط األوّ  :مالحظـة 
 (.دينارا 58أي ) والثاين

 
  :الدروس وإنطالق الجامعية السنة إفتتاح .3

 .2028سبتمبر  22 يوم( اإلجازة األساسية بجميع المستويات) 2028/2022تنطلق الدروس بالنسبة للسنة الجامعية 
 

  :اتمالحظ

  ّ2012جانفي  12 بالنسبة للقسط األول أو قبل يوم 2201سبتمبر 22 يوم أقصاه أجل في القانونية الترسيم بإجراءات يقوم ال طالب كل 
 .ويحرم من اجتياز االمتحانات الطلبة قائمة من شطبه يقع و يعتبر متخلي للقسط الثاني بالنسبة

  ال يمكن للطالب الذي ال يسّدد القسط الثاني من معاليم التسجيل أن يشارك في إمتحانات آخر السنة وذلك وفقا لمقتضيات األمر

والمتعلقة بمساهمة  0111ـدد لسنة 0121الذي تم تنقيحه و إتمامه باألمر عـ 0112 جويلية 10المؤرخ في  0112ـدد لسنة 0101عـ

  .الطلبة المالية في الحياة الجامعية

 نصت التي للعقوبات عرضة يكون ال حتى إنطالق الدروس موعد مع بالمعهد اإللتحاق الترسيم بإجراءات قام نظامي طالب كل على يتّحتم 

 .العالقة ذات القانونية التراتيب عليها
 

  :المعهد بمبيتات السكن .4

 (.سرير 85) حسب طاقة اإلستعاب( السنة األولى)يتمتع بالسكن بمبيتات المعهد الطالبات الجدد 
 

 وثائق الملف المطلوبة اإلجراءات التاريخ ر/ع

2 
 

 2028أوت  22
 الجامعي السكن مطبوعة سحب

 بالمعهد الخاص الواب بموقع المنشورة

)www.issepsf.rnu.tn( 

 الوطنية التعريف بطاقة من نسخة 

 إقامة شهادةمن  نسخة أصلية 

 تثبت خاصة باإليواء الجامعي طبية شهادة 

 جميع من للطالبة الصحية السالمة

مسلمة من احدى  المعدية األمراض

 المستشفيات العمومية

 شمسية صور (00) عدد 

  ظروف متنبرة تحمل عنوان  (2)عدد
 الطالبة احدهما مضمون الوصول

تقديم الملف مباشرة أثناء القيام بعملية  2028 سبتمبر 05إلى  2028أوت  28من  2

 التسجيل

 غرف على والحصول بالمبيتات القبول واأليام الموالية 2028سبتمبر  20 0

 الترسيم إجراءات إستكمال بعد

 

 .بالمبيتات القبول إلغاء عنه ينجر اإلرشادات في نقصان أو خطأ كل  :مالحظة

 

 المديــر

 
 محمد الجراية

www.issepsf.rnu.tn

