
 

 (الماجستير) الطلبة ترسيمبالغ 

 2020/2019بعنوان السنة الجامعية 

  

لسنة الجامعية الترسيم بعنوان ا عملية أن المنتمين إليها الماجستير كافة طلبة واالجتماعية بتونس اإلنسانيةكلية العلوم علم عميد ي   

على أن يقع استكمال ملف الترسيم حسب   www.fshst.rnu.tn يةموقع واب الكلعلى  حصرياو  وجوباتتم  2019/2020

 .5الروزنامة المفصلة بالفقرة 

 :و الذين سيتم االعالن عنهم الحقا عبر موقع واب الكلية المقبولين مبدئيا بالماجستير جميع االختصاصات الطلبة الجدد  -1

 :بالنسبة للطلبة الجدد  ملفات الترشح آجال استكمال 1-1

استكمال ملفات الترشح بالنسبة للطلبة المقبولين مبدئبا بالماجستير جميع االختصاصات و الذين وردت اسمائهم عبر موقع واب الكلية يتم  

www.fshst.rnu.tn   بموقع الكلية و ال يقبل اي   2019سبتمبر  20 الجمعةحتى يوم  2019سبتمبر  09بداية من يوم االثنين

 ملف يرد علينا بعد هذه اآلجال او تنقصه وثيقة من الوثائق المطلوبة .

بمطلب الترشح   اـات المدلى بهـائق المطلوبة و من صحة المعلومـائية إال بعد التثبت من الوثـموافقة النهـال يتحصل المترشح على ال 1-2

 .للقيام بخالص معاليم الترسيم   www.inscription.tnو في هذه الحالة يتم إدراج اسمه بموقع الترسيم  

 :بالنسبة للطلبة الجدد  الوثائق المطلوبة الستكمال ملف الترشح – 2

 خاص بالطلبة الجدد

  (candidature master)جذاذة الترشح المعمرة على موقع الواب

 من الشهادة العلمية )إجازة او أستاذية( لألصلمطابقة نسخة 

 للسنوات الجامعية )نجاح و رسوب( األعدادمن كشوفات  لألصلمطابقة نسخة 

 الباكالوريا أعدادمن كشف  لألصلمطابقة من شهادة الباكالوريا و نسخة  لألصلمطابقة نسخة 

 بطاقة التعريف الوطنيةنسخة من 

 تلصق بمطبوعة الترشح صورة شمسية

 

 :الترسيم معاليم - 3

 حسب الروزنامة التالية:  www.inscription.tn عبر الموقع الموحدحصريا و  وجوبايتم استخالص  معاليم الترسيم     

 : الطلبة القدامى 3-1

  دفع معلوم الترسيممواعيد 

 من 
  2019أوت  25

 إلى
 2019 أوت 31

 الجدد : أولىطلبة السنة  3-2

 دفع معلوم الترسيممواعيد 

سيتم اإلعالن عنها الحقا بعد إدراج القائمة النهائية للطلبة المقبولين من طرف 
 اللجان المختصة

 :هامة مالحظة 

الخاصة  مواعيد دفع معلوم الترسيمسيعلن عن  نالى مرحلة البحث الذيهذه اآلجال يستثنى منها الطلبة المنتقلين  
 بهم في ما بعد.
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 دينارا مفصلة  كما يلي : 68السنوات األولى و الثانية  *القسط األول للماجستير

معلوم البريد)عوضا عن  دنانير 2 دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي+ 5 دينارا معلوم التسجيل + 60

 معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.دينار  1الظروف والطوابع البريدية( +

 .السنوات األولى و الثانية  دينار 50 *القسط الثاني للماجستير

التسجيل للقسطين األول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مجموع معلومي  يمكن للطالب دفع معاليم : مالحظة
 القسط األول والثاني و يعفى من خالص القسط الثاني الطلبة المتمتعين بمنحة جامعية أو بقرض جامعي.

 .أصليةن بطاقة تعريف الولي و شهادة عمل يعفى من خالص معلوم التسجيل أبناء قطاع التعليم العالي مع االستظهار بنسخة م

 :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل - 4

 و الطلبة الجدد القدامى بالنسبة للطلبة 

)www.fshst.rnu.tn ) space étudiantEموقع واب الكلية  و تسحب منإرشادات تعمر وجوبا  بطاقة 2

 (سحب نسختين وجوبا)

 .وصل دفع معاليم التسجيل  2

 شمسية حديثة. ةصور

 .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  2

 

 :بالنسبة للطلبة القدامى  استكمال ملف التسجيلآجال   - 5

 أعاله و ذلك حسب اآلجال التالية: بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة الترسيم يتعين استكمال  -

 (جميع االختصاصات)السنوات الثانية قدامى و األولىالسنوات  :2019سبتمبر  05 -

 

 

 

 العميد                                                                                

 جميل شاكر                                                                                
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