
 
 

                  

       
 جامعة سوسة    

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة 
 

 عالقة الطالب ابإلدارة 
 

 اخلدمات املقدمة املصلحة املعنية  املرحلة
 
 
 
 
 ول أيف مرحلة 

 
 
 
 

 موقع الواب 

: معلومات هامة خاصة ابلكلية من ذلك حيتوي املوقع على   -
 واالختصاصات، ومراحل التكوين،تقدمي املؤسسة، األقسام 

 ، الثقافية والرايضيةو مواعيد وآجال التظاهرات العلمية  -

 ، ناقشات املاجستار والدكتوراهاخلاصة مبعالانت اإل -

   التعويضية،صص احلرزانمة اإلمتحاانت، جداول األوقات،  -

 على غرارطلبة  دمات املوجهة لل كل اإلستمارات اخلاصة ابخل -
مطلب  الوضعية اجلامعية،  مطلب  كشوفات األعداد،  مطلب  

 ...  ،شهائد التخرجمطلب شهادة النجاح، 

واستخراج بطاقة   اجلامعيةالسنة    يف بداية الرتسيم  عملية  إمتام   -
 اإلرشادات.
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 اثنية يف مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفضاء اخلاص على موقع 
 الواب

 

 تنشر مجيع البالغات واالعالانت اخلاصة ابلطالب،  -

عن   - املطالب  الربيد  تقدمي  عرب  رقمية  نسخ  وتلقى  بعد 
 االلكرتوين، 

االرساليات  - طريق  عن  التدريس  وإطار  ابإلدارة  االتصال 
 االلكرتونية.  

 
 
 
 
 
 اثلثة يف مرحلة 

 
 
 
 
 

 الشباك املوحد

عالقة   - له  ما  يف كل  املساعدة  وتقدمي  الرتسيم  عملية  متابعة 
ابلتسجيل اجلامعي عن بعد واحداث احلساب اخلاص على  

 موقع الكلية،

 ، تسليم مجيع الواثئق اإلدارية )شهائد احلضور،....( -

 متابعة غياابت الطلبة،  -

تسليم املعدات يف حالة تنظيم تظاهرة علمية أو ثقافية وذلك   -
 ، بعد تقدمي مطلب يف الغرض ملكتب الضبط

العلمية  - والندوات  ابلتظاهرات  املتعلقة  املعلومات  تقدمي 
 والثقافية،

 مطالب استخراج الواثئق اإلدارية يف حال ضياعها، تقدمي  -

 توجيه الطالب للمصلحة املعنية يف حال عدم االختصاص.  -
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 رابعة يف مرحلة 

كتابة القسم ابلنسبة لطلبة 
 االجازة

مصلحة املرحلة الثالثة لطلبة 
 املاجستري

ويف   - االمتحان  أوراق  إصالح  وإعادة  التثبت  مطالب  تقدمي 
 ،أبسبوع من اتريخ تعليق النتائج ابلكلية  ةاحملدداالجال 

 تسلم شهائد الرتسيم وبطاقات االعداد وبطاقات الطالب. -

 
يف مرحلة  

 خامسة 

 
 مكتب الضبط 

 ،تقدمي مطالب سحب الرتسيم مدعومة مبلف طيب -

 ، تقدمي مطالب إحداث النوادي واجلمعيات  -

   .والثقافيةتفدمي مطالب تنظيم التظاهرات العلمية  -
 

يف مرحلة  
 سادسة

بسري  - رؤساء األقسام  املتعلقة  املسائل  مجيع  يف  القسم  رئيس  ابلسيد  يتصل 
 وبنظام الدراسات واالمتحاانت.

 ابملعادالت.يتصل به يف املسائل املتعلقة  - مدير الدراسات 
 .يتصل به يف كل املسائل املتعلقة ابلرتبصات  - مدير الرتبصات

 يتصل به يف املسائل املتعلقة ابلتثبت من أوراق االمتحاانت  - االمتحاانت رئيس جلنة 
 
 
  سابعةيف مرحلة 

 وأخرية

 
 

 العميد والكاتب العام

يف صورة تعذر االستجابة ملطالبكم بعد إتباع املراحل املذكورة   -
يتم االتصال يف مرحلة أخرية ابلسيد الكاتب   ،وبتدرج  ،أعاله

 ،العام يف املسائل اإلدارية

يف صورة تعذر االستجابة ملطالبكم بعد إتباع املراحل املذكورة   -
يتم االتصال يف مرحلة أخرية ابلسيد العميد   ، وبتدرج  ،أعاله

 يف املسائل البيداغوجية والعلمية. 
 


