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 جامعة قابس              

 للدراسات القانونية بقابسمعهد العالي ال

 

السحكهرة بالججول لفائجة الطمبة  بسختمف مطالب الخجمات االدارية واستخخاج وثائق تحكخ االدارة جسيع الطمبة أن السطبهعات الخاصة
حيث يسكن تحسيمها و سحبها من ممف )السطبهعات الخاصة بالخجمات االدارية واستخخاج وثائق (  السراحب متهفخة بسهقع واب السعهج

 :عبخ الخوابط التالية

www.isejg.rnu.tn/ara/espace-telechargement/ (لمسهقع )الشدخة العخبية  
www.isejg.rnu.tn/fra/espace-telechargement/   لمسهقع( )الشدخة الفخندية

 قائسة السطبهعات الخاصة بسرمحة شؤون الطمبة

 ع/ر اسم السطبهعة
 01 مطمب لمحرهل عمى شهادة حزهر

 02 ترخيح عمى الذخف

 03 مطمب لمحرهل عمى شهادة سيخة جامعية 

 04 مطمب لمحرهل عمى شهادة مغادرة + السمف الطبي

 05 وصل تدمم السمف الرحي 

 06 مطمب تدجيل استثشائي

 07 مطمب سحب أو تأجيل التخسيم

 08 مطمب تثبت من األعجاد

 09 مطمب الكتداب األرصجة

عجم التعخض لعقهبة مطمب لمحرهل عمى شهادة في  10 

 11 مطمب لمحرهل عمى بطاقة وضعية جامعية 

 12 مرمب لمحرهل عمى نظيخ من وثيقة ادارية

 13 مطمب إصالح وثيقة ادارية

 14 مطمب لمحرهل عمى شهادة افادة

وتدحب الهثائق السطمهبة من نفس تهدع السطالب بعج تعسيخها وإرفاقها بالهثائق الالزمة بسكتب شؤون الطمبة )مرمحة الجراسة( 
 السكتب، باستثشاء مطالب تأجيل التخسيم / التثبت من األعجاد/شهادة افادة  التي تهدع وجهبا بسكتب الزبط.

 االدارة                                                                                        

http://www.isejg.rnu.tn/ara/espace-telechargement/
http://www.isejg.rnu.tn/fra/espace-telechargement/(النسخة
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 للدراسات القانونية بقابسمعهد العالي ال

  (شؤون الطمبةالجراسة )مرمحة   -دليل إجخاءات 
 آجال الحرهل عمى الخجمة السرالح السعشية / السخاجع القانهنية مخاحل الخجمة الهثائق السطمهبة الخجمة ع/ر

 شهادة حزهر  1
 مطبهعة تعسر في الغرض -
بطاقة ندخة من بطاقة طالب  أو )ندخة من  -

 التعريف الهطشية وشيادة الترسيم(

 .سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد  -
 تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 تقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون الطمبة -
ال يحق لمطالب السدجل تدجيال استثشائّيا أن يتقّدم  مالحظة هامة : -

 شيادة حزهربسطمب لمحرهل عمى 

 ساعة من تقديم السمف 48 شؤون الطمبة

2 
شهادة مغادرة  + 

السمف الطبي 
 السجرسي

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
  لمدشة الجامعية الحاليةشيادة الترسيم األصمية  -
الشقمة إلى مؤسدة أخرى  أو تثبت  وثيقة -

 الشجاح في مشاظرة إعادة التهجيو

 مهقع واب السعيد .سحب السطبهعة أو تحسيميا من  -
 تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 .تقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون الطمبة -

 يدمم الدفتر الرحي بعد االمزاء عمى وصل استالم  مالحظة هامة :

 ساعة من تقديم السمف 48 شؤون الطمبة

شهادة تأجيل  3
 تخسيم 

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 من بطاقة التعريف الهطشيةندخة  -
 األصميةشيادة الترسيم  -
شيادة طبية في ظرف مغمق )خاصة بسطالب  -

 تأجيل الترسيم ألسباب صحية(

 سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد . -
 تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 لدى مكتب الزبط.السمف كامال  إيداع -

السشذهر   )في حالة طمب تأجيل ألسباب شخرية -  :مالحظات هامة 
حهل االحتفاظ وإلغاء  1991ديدسبر  2في  السؤرخ 55/91عدد 

 يهما من تاريخ الترسيم.30يجب إيداع السمف في أجل أقراه  التدجيل(

)السشذهر  في حالة طمب التأجيل ألسباب صحية -
عدد  وزير الرحة العسهمية ووزير التعميم العالي بين السذترك

الستعمق بتأجيل التدجيل    2002أكتهبر  3السؤرخ في  56
تاريخ إجراء امتحانات ، يجب إيداع السمف قبل  ألسباب صحية(

 آخر الدشة الجامعية الحالية.

 الزبط مكتب

 شؤون الطمبة

 شخرية:مطمب تأجيل ألسباب  -
 أسبهع من تاريخ تقديم السطمب 

مطمب تأجيل ألسباب صحية :  -
يتم االترال بالسعشي مباشرة بعد 

 الحرهل عمى رأي الطبيب
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السهالية يدتعير السعشي باألمر في مفتتح الدشة الجامعية  -
 تثبت شفاءه من السرض إن كان التأجيل ألسباب صحية  بذيادة

وصل استالم  4
 الجفتخ الرحي

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 ندخة من بطاقة التعريف الهطشية -
 

 تحسيميا من مهقع واب السعيد .سحب السطبهعة أو  -
عشد استالم  سكتب شؤون الطمبةبتعسير السطبهعة بكل دقة  -

 .الدفتر الرحي
عمى شيادة  لمستحرمينال يدمم الدفتر الرحي إال مالحظة هامة : 

 . مغادرة

 ----- شؤون الطمبة

5 
مطمب تثبت 
 من األعجاد

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
لتعريف أو بطاقة ا طالب ندخة من بطاقة -

  الهطشية
 

 سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد . -
 تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 لدى مكتب الزبط.السمف كامال  إيداع -

  -  مالحظات هامة :

يتجاوز أسبهعا من االعالن عن الشتائج ،  لمطالب في أجل ال يدسح
لمتثبت من صحة  عمى األكثر امتحان (2تي)باالطالع عمى ورق

هحه  عمى أنالعدد السدشد لو وكل خطأ مادي يدتهجب إصالحو 
السشذهر عدد   ) االمكانية ال تعشي إعادة إصالح ورقة االمتحان.

تشعيم االمتحانات حهل  2015ديدسبر  15في  السؤرخ 52/2015
 .(الجامعية

عمى األوراق الخاصة  سكن لمطالب السطالبة باالطالعي ال -
 بفروض السراقبة. 

 مكتب الزبط

 شؤون الطمبة
تحدد في االبان حدب حزهر 

 األستاذ)ة( السذرف)ة(

6 
شهادة سيخة 

 جامعية

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 ندخة من بطاقة التعريف الهطشية -
  آلخر سشة جامعيةشيادة الترسيم  -
نيائيا ترريح عمى الذرف باالنقطاع التمقائي  -

 سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد . -
 .تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 .الطمبةتقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون  -

عشد انقطاع تدمم شيادة الديرة الجامعية مرة واحدة مالحظة هامة : 

 ساعة من تقديم السمف 72 شؤون الطمبة
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 . بالسؤسدةالطالب عن الدراسة  عن الدراسة ) االمزاء معرف بو (

 تدجيل استثشائي 7
 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 ندخة من بطاقة التعريف الهطشية -
 

 سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد . -
 .تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 . تقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون الطمبة -

 تحدد في االبان شؤون الطمبة

8 
شهادة في عجم 
 التعخض لعقهبة

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 ندخة من بطاقة التعريف الهطشية -
 

 سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد . -
 .تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 . تقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون الطمبة -

 ساعة من تقديم السمف 48 شؤون الطمبة

استخخاج نظيخ  9
 من وثيقة إدارية 

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 شيادة ضياع -

 سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد . -
 .تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 . تقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون الطمبة -

 ساعة من تقديم السمف 48 شؤون الطمبة

إصالح وثيقة  10
 إدارية 

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 ندخة من بطاقة التعريف الهطشية -
 األصل من الهثيقة السراد اصالح محتهاىا -

مزسهن والدة بالمغة الفرندية أو ندخة من  -
جهاز الدفر  في حالة إصالح وثيقة بالمغة 

 الفرندية

 مهقع واب السعيد . سحب السطبهعة أو تحسيميا من -
 .تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 . تقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون الطمبة -

 

 ساعة من تقديم السمف 48 شؤون الطمبة

 
بطاقة وضعية 

 جامعية

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 ندخة من بطاقة التعريف الهطشية -
 ندخة من بطاقة أعداد البكالهريا -

 سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد . -
 .تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 . تقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون الطمبة -

 ساعة من تقديم السمف 48 شؤون الطمبة

 شهادة افادة 

 مطبهعة تعسر في الغرض. -
 ندخة من بطاقة التعريف الهطشية -
 الذيادة الستحرل عمييا من السعيدندخة من  -
أو بطاقات أعداد لدشة أو  ندخة من بطاقة -

 سحب السطبهعة أو تحسيميا من مهقع واب السعيد . -
 .تعسير السطبهعة بكل دقة وإرفاقيا بالهثائق السطمهبة -
 . تقديم السمف كامال إلى مكتب شؤون الطمبة -

 ساعة من تقديم السمف 48 شؤون الطمبة
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 سشهات الدراسة الجامعية السقّزية بسؤسدة أخرى 

 


