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 :)إجباري(عن بعد القدامىتسجيل الطلبة  -1
  

  
  مواعيد التسجيل

  إىل  من

  2019 أوت 31  2019 أوت 25  الطلبة القدامي

  2019 أوت 31  2019 أوت Dérogatoires  25تسجيل استثنائي

  

  :)إجباري( تسجيل الطلبة اجلدد عن بعد  -2

  

 .2019سبتمرب10يوم  يف اجل أقصاهو  لنتائجا يدعى الطلبة املوجهون اجلدد إىل املعهد إىل القيام �لتسجيل عن بعد إثر اإلعالن عن

  دورة التوجيه
  مواعيد التسجيل

  إىل  من

  2019 أوت 31  2019 أوت 15  الدورة األوىل

  2019 أوت 31  2019 أوت 15  الدورة الثانية

  2019 أوت 31  2019 أوت 15  الدورة النهائية

 

  :التسجيل عن بعد للطلبة املعنيني �عادة التوجيه أو النقلة  -3

 
 إثـر اإلعـالن عـن العامـة للشـؤون الطالبيـة اإلدارةتوجيههم سواء من طـرف اجلامعـات أو مـن طـرف  إعادةيتم تسجيل الطلبة الذين متت نقلتهم أو  

  .2019 سبتمرب 07يف أجل أقصاه يوم و النتائج 

  

  



  

  :طلبةميع الجل معاليم التسجيل - 4

  :مفصلة كما يلي 38.000األول القسط * 

 30.000 التسجيل معلوم   

 5.000  يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعيمعلوم االخنراط  

 2.000 عوضا عن الظروف والطوابع الربيدية معلوم الربيد  

 1.000 معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية و اجلامعية.  

 30.000:القسط الثاين  

 

 CNSS (أو من إحدى الصناديق االجتماعية أو قرض جامعي سواء من ديوان اخلدمات اجلامعية متحصل على منحةطالب  كل  ينالثا سطالقدفع  نعفى مً ي:مالحظة

 .على أن يقدم الطالب خالل شهر فيفري وثيقة تثبت حصوله على قرض جامعي) CNRPSأو 

 

  :معاليم التسجيل االستثنائي - 5
  

   عوضا عن (دد�نري معلوم الربي +2يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعيمعلوم االخنراط  د�نري 5+ دينارا معلوم التسجيل 70: : 78.000قسط واحد

 .دينارا معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية )+1 الظروف والطوابع الربيدية

القسـط  معلوميو الثاين معا و يكون معلوم التسجيل املطلوب يف هذه احلالة جمموع  األولميكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطني :مالحظة

  .و الثاين  األول

 إحاطـة  و مـن كافـة الطلبـة اقتنـاء معـاليم التسـجيل �لـدينار اإللكـرتوين مـن مكاتـب الربيـد التونسـي علمـا وأن إدارة املعهـد تـوفر للطلبـةلـذا املرغـوب 

  .مرافقة فنية وإعالمية بقاعة اإلعالمية �ملعهد إلمتام اإلجراءات يف أحسن الظروف

  :الو�ئق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل -6
  

  عملية التسجيل عن بعد إ�اءوصل دفع معاليم التسجيل يستخرج بعد  :�لنسبة للطلبة اجلدد-

  الباكالور� و الدفرت الصحي  أعدادنسخة من كشف –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -صور مشسية  4- 

  وذلك بعد تعمريها بكل دقة http://www.issatkr.rnu.tn/fra/ficheبطاقة إرشادات تسحب وجو� من -

  :املؤسسة إىل�لنسبة للطلبة القدامى املنتمني  -

  .التسجيل عن بعد  عمليةمن موقع التسجيل عن بعد يستخرج بعد إمتام املستخرج وصل دفع معاليم التسجيل  

 األعدادصور مشسية و شهادة مغادرة و نسخ من كشوف  4وصل دفع معاليم التسجيل و :  أخرى�لنسبة للطلبة القدامى القادمني من مؤسسة -

  . لألصلللسنوات السابقة مشهود مبطابقتها 

  

  



  

  :الفحص الطيب اجلامعي -7

أساسية ملقر سكا�م  ةمركز صحليكن يف علم طلبة السنة األوىل اجلدد أ�م مدعوون إىل إجراء الفحص الطيب اجلامعي يف أقرب  :طلبة اجلددال

ن ة، ولوتقدمي الشهادة املسّلمة هلم يف الغرض ضمن ملفا�م الطبية إىل الفريق الصحي �ملعهد،واالستظهار بوصل إيداع امللف الطيب لدى اإلدار 

  يتم تسليم شهادة التسجيل وبطاقة طالب ملن ال يقوم �ذا اإلجراء 

  تصال �لفريق الصحي �ملعهد المتام هذه أما �لنسبة إىل الطلبة الذين مل يتسن هلم القيام �لفحص الطيب خارج املعهد فانه يتعني عليهم اإل

 العملية وتسلم و�ئق التسجيل 

  :2020-9201بعنوان السنة اجلامعية  الدروس قانطالالتسجيل و رز�مة استكمال ملف  -8
 

 التسجيل اإلداري:  

خمتلف  إىل�لنسبة 2019  سبتمرب05بداية من يوم االثنني  )تقدمي الو�ئق املذكورة أعاله(جيب على مجيع الطلبة استكمال ملفات تسجيلهم 

  اىل مجيع الطلبة �لنسبة آخر أجل الستكمال امللفات 2019سبتمرب 09 سبتويكون يوم ال .اإلجازات

  واحلرص على إدراج كل املعلومات املطلوبة اإلجراء �ذاشخصيّا ال يعترب الطالّب مسجال بصفة �ائية إذا مل يقم 

 يتعني استكمال التسجيل بتوفري الو�ئق املطلوبة املذكورة أعاله.  

  نون ض للعقو�ت املنصوص عليها �لقانطالق الدروس يتعر املعلن ال التاريخ من اتتجاوز أسبوعخالل مدة  �ملؤسسةالذي ال يلتحق  الطالب

 .للمؤسسة الداخلي

 ي محسب منشور يصدر يف اإل�ن عن وزارة التعليم العايل والبحث العلتنطلق الدروس  :انطالق الدروس.  

  

  

  
 

  املديــــــــر                                                                                     

  

 يـيباهلــادي الذو                                                                                                   

 


