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بة للطتسجيل ا الغــب
  2018  -2017بعنوان السنة الجامعية 

 
 خالص معاليم عملية أن املعهد طلبةافة ـــــــــك بتونساملعهد التحضريي للدراسات األدبية و العلوم اإلنسانية  رةــــــــعلم مديتُ 

 www.inscription.tn   :ع املوحدــــــــا عرب املوقــــــــــا و حصريّ ـــوجويبّ  متّ يل اجلامعي تالتسج
 

I- 2016نوفمبر  29 في مؤرخ 2016 لسنة 1314 عدد الحكومي مرمبُقتضى األ(            *   معاليم التسجيل ( 
 

دنانري  05د معلوم التسجيل و 25: مفّصلة كمــــــــــــــا يلــي دينــــــــــــار 33:  السنوات األوىل و الثانية: قسط األول للمرحلة األولـىال  -1
راط يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحد معلوم االنخدينار معلوم الربيد و  دينارين اثنينمعلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و 

 .ةـــة و اجلامعيّ ـــــــــتعاونية احلوادث املدرسيّ 
 .ارًاــــــــــــــــــــدين 25 :األولــــــىالقسط الثاني للمرحلة  -2

ة جممــــــــــوع معلوَمــــــــي القسط ُميكن للطالب دفع معاليم التسجيل ُدفعة واحدة و يكون معلوم التسجيل املطلوب يف هـــــــذه احلــــــــال و
 د58:  أي ما قيمته يـــاألول و الثانـــ

 
II- الــــــوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل : 

 :ددـطلبة الجُ سبة للبالنّ  -
، ُنسخة من كشف .و.ت.، ُنسخة من بحديثة مشسّية صور 04، عن بُعد وصل دفع معاليم التسجيل

بطاقة تعيين ،  ،)مطابقة لألصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل(و ُنسخة من شهادة الباكالوريا )مطابقة لألصل(اـــــالوريــــــــــــــأعداد الباك
مع التأكيد على (بطاقة إرشاداتالطيب لدى الفريق الصحي باملعهد وصل إيداع امللف  ، بطاقة إعادة التعيين أو

و النظــــــــــــــــام  ملعهدُتسحب بطاقة اإلرشادات من موقع ا ،)م الهاتف و عنوان المراسلة ضرورة تعميرها بكل دقة و خاصة أرقا
 يطّلع عليه الطالب و يلتزم مبا جاء به و ُميضي عليه: الداخلي ُيسحب من اإلدارة يوم إيداع ملف التسجيل اجلامعي 

 ).معرفاإلمضاء (
 :معهدللطلبة الُقدامى المنتمين للبالّنسبة  

، حديثة صور مشسّية 04 ،ة من كشف األعداد للّسنة الفارطة، نسخعن بُعد وصل دفع معاليم التسجيل
ة و خاصة أرقام الهاتف و عنوان ــــع التأكيد على ضرورة تعميرها بكل دقّ ــــم(،  بطــــــــاقـــــة إرشادات.و.ت.ُنسخة من ب

و النظام الداخلي ُيسحب من اإلدارة يوم إيداع ملف  ملعهدُتسحب بطاقة اإلرشادات من مــــــوقع ا ).المراسلة 
. )اإلمضاء معرف به( يطّلع عليه الطالب و يلتزم مبا جاء به و ُميضي عليه :اجلامعيالتسجيل 
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 :بالّنسبة للطلبة الُقدامى القادمين من مؤسسة أخرى -

وصل إيداع امللف الطيب  مشسّية، شهادة مغادرة من املؤسسة األصلية،صور 4وصل دفع معاليم التسجيل، 
مبا يف ذلك كشف أعداد (نسخا طبق األصل من كشوفات األعداد السابقة  ،عهدلدى الفريق الصحي بامل

حب من و النظام الداخلي ُيسملعهد ُتسحب من مــــــوقع ا ، بطــــــــاقـــــة إرشادات.و.ت.ُنسخة من ب )الباكالوريا
. )اإلمضاء معرف به(يطّلع عليه الطالب و يلتزم مبا جاء به و ُميضي عليه :اجلامعياإلدارة يوم إيداع ملف التسجيل 

 :الفحص الطبي الجامعي -
و بالتايل ال ُتسّلم أي وثيقة ملن يتخّلف عن  ،أخرىجامعّية سات طلبة اجلدد أو املقبولني من مؤسّ لل الفحص الطبي إجباري

عند القيام بالفحص الطيب يتسّلم الطلبة (  الطالببأقرب مركز صّحـــي ملقر سكىنقبل انطالق عملّية التسجيل  القيام به
و يسّلمهم أعوان الفريق الصحـــّي باملؤّسسة ) اجلدد شهادة تثبت سالمتهم من كل األمراض تُلصق داخل امللف الصحــــّي

. رسيم و ُميكن أيضا للطلبة الُقدامى القيام بالفحص الطيب إن رغبوا يف ذلكــــــيّة التّ ال يتم االستظهار به إلمتام عملـــــــــــوص
III- روزنامة استكمال ملفات التسجيل : 

 
التسجيل : تاريخ استكمال الوثائق الشعبة /  المستوى 

 
 1ère Année    :) و مؤجلون جدد و راسبون(: ىــــالسنوات األول
 عربيةسنة أولى  -
 نسيةفرسنة أولى  -
  إنجليزيةسنة أولى  -
 فلسفةسنة أولى  -
 تاريخسنة أولى  -
جغرافيا سنة أولى  -

 
 
 

 2017سبتمبر  05يوم الثالثاء 
 

 2ème Année   :   ) و مؤجلون جدد و راسبون( الثانية السنوات
 عربية ثانيةسنة  -

 فرنسية ثانيةسنة  -

  إنجليزية ثانيةسنة  -

 فلسفة ثانيةسنة  -

 تاريخ ثانيةسنة  -

جغرافيا  ثانيةسنة  -

 
 

 2017سبتمبر  06 ربعاءيوم األ

 

    2017سبتمبر  12 ثالثاءيوم العهد تنطلق الدروس بالم
 

 

  :هام جدا
و كل من يتخلف عن مواعيد  التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة و المذكورة أعاله في اآلجال التي حددتها اإلدارة استكماليتعين  -

 .هدالتسجيل يفقد حقة في الترسيم بالمع
. 2018-2017للسنة الجامعّية  بطاقة طالبالحقا يتسلم ثّم  شهادة ترسيمكل طالب ينتمي للمؤسسة و أتّم إجراءات الّترسيم في اإلبّان، ُيسّلم  -
. بها االستظهارطالب ضروريّة للّدخول إلى المؤّسسة، كما ال ُيسمح ألي طالب بإجتياز اإلمتحانات دون البطاقة  -


