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 2021/2022روزانمة الرتس مي للس نة اجلامعية 
  

دارة لكية  ىل أ ن التسجيل ابللكية يمت عىل مرحلتني: الصيدةلتعمل ا  لهيا ا   ابملنس تري اكفة الطلبة املنمتني ا 

 :الرتس مي عن بعد -1

 www.inscription.tnعرب املوقع:  عن بعد و حرصاييمت دفع معالمي التسجيل 

 ابلنس بة مجليع الطلبة اجلدد و القداىم 2020 سبمترب 26و  أ وت 15فرتة دفع معامي التسجيل عن بعد بني هذا، و تكون 

 أ ما يف ما يتعلق مببالغ معالمي التسجيل فتفصيلها كام ييل:

 صيدةلدينارا ابلنس بة لطلبة الس نوات ال وىل و الثانية  101 -

 صيدةل ، الرابعة و اخلامسةالثالثة واتدينارا ابلنس بة لطلبة الس ن 121 -

 صيدةلالسادسة  ةابلنس بة لطلبة الس ن دينارا 101 -

ن معالمي التسجيل املذكورة أ عاله تتضمن مبلغ  داننري معلوم ال خنراط ابلصندوق الوطين للضامن ال جامتعي و  05هذا، و ا 

دينار مكسامهة يف معلوم بطاقة  02و معلوم ال خنراط بتعاونية التأ مني عىل احلوادث املدرس ية و اجلامعية دينار  02

دينار معلوم املطبوعات ادلراس ية ) يف ماعدى طلبة الس نة  20و  دينار معلوم الربيد 02و تتضمن كذكل مبلغ الب الط

 .السادسة (

 ابلنس بة للطلبة املسجلني ابلس نوات يناراد 31مالحظة: ابلنس بة ل بناء أ عوان التعلمي العايل يكون معلوم التسجيل 

 الساسة. ابلس نةداننري ابلنس بة للطلبة املسجلني  11أ و  اخلامسةو  الرابعة، الثالثة ال وىل، الثانية،

 الرتس مي ال داري: -2

جبارية مجليع أ صناف الطلبة سواء مهنم اجلدد أ و القداىم و يتطلب توفري الواثئق التالية:  الرتس مي ال داري هو معلية ا 

 

 

http://www.inscription.tn/


 قداىمابلنس بة للطلبة ال: 

س تخراجه -  ن بعدعمن موقع التسجيل  وصل دفع معلوم التسجيل بعد ا 

دارة اللكية ) ميكن تعمريها و حسهبا عرب موقع واب اللكية ( -  تعمري بطاقة ال رشادات الس نوية يمت حسهبا من ا 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

دارة اللكية ) ميكن حسبه عرب موقع واب اللكية ( - مضاء النظام ادلاخيل للمؤسسة يمت حسبه من ا   ا 

 حدةصورة مشس ية وا -

 :ابلنس بة للطلبة اجلدد 

س تخراجه من موقع التسجيل  -  ن بعدعوصل دفع معلوم التسجيل بعد ا 

دارة اللكية ) ميكن تعمريها و حسهبا عرب موقع واب اللكية ( -  تعمري بطاقة ال رشادات الس نوية يمت حسهبا من ا 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

مضاء النظام ادلاخيل للمؤسسة يمت حسبه من  - دارة اللكية ) ميكن حسبه عرب موقع واب اللكية ( ا   ا 

 نسخة من كشف أ عداد البااكلوراي -

يداع امللف الطيب دلى فريق الطب اجلامعي -  املتواجد ابللكية وصل ا 

 أ ربعة صور مشس ية -

 :) عادة توجيه عادة توجيه أ و مناظرة ا   ابلنس بة للطلبة الوافدين من مؤسسات جامعية أ خرى ) ا 

س تخراجه من موقع التسجيل وصل دفع معلوم ال  -  ن بعدعتسجيل بعد ا 

دارة اللكية ) ميكن تعمريها و حسهبا عرب موقع واب اللكية ( -  تعمري بطاقة ال رشادات الس نوية يمت حسهبا من ا 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

دارة اللكية ) ميكن حسبه عرب موقع واب اللك  - مضاء النظام ادلاخيل للمؤسسة يمت حسبه من ا   ية (ا 

 نسخة من كشف أ عداد البااكلوراي -

 ال صل من شهادة املغادرة من املؤسسة ال صلية -

يداع امللف الطيب دلى فريق الطب اجلامعي -  املتواجد ابللكية وصل ا 

 أ ربعة صور مشس ية -



 هذا، و تكون روزانمة الرتس مي ال داري عىل النحو التايل:

 فرتة الرتس مي ال داري املس توى ادلرايس

 2021سبمترب  11 و 10، 09أ ايم  الس نة ال وىل مجيع طلبة

ىل  01 يوممن  مجيع الطلبة القداىم  2020 سبمترب 30ا 

  

حرتاهما جبارية و يتوجب ا  آجال املنصوص علهيا أ عاله هبذا البالغ ا  ن لك جتاوز  ليكن يف عمل اكفة الطلبة ابن مجيع ال و ا 

آلية.  للآجال ينجر عنه حرمان الطالب من الرتس مي ابللكية بصفة أ

نطالق ادلروس: -3  روزانمة ا 

ىل اكفة مس توايت ادلراسة بتارخي   2021سبمترب  13تنطلق ادلروس ابللكية ابلنس بة ا 

جتياز  ىل أ ن الطالب اذلي يتجاوز عدد الغياابت املسموح هبا يعرض نفسه للحرمان من ا  هذا، و جتدر ال شارة ا 

 ال متحاانت.

 

 

 

          

 العميد                                                                                   

                                                     

  حمسن حسنيال س تاذ                                                                          

 
 
 


