
  

 جامعة المنستير 
 كلية الصيدلة بالمنستير

 
 بالغ تسجيل الطلبة

 (2019/2020)السنة الجامعية 
 

 

وجوبا التسجيل يتم  أنكلية الصيدلة بالمنستير كافة الطلبة القدامى المنتمين إلى الكلية  تعلم     
حسب الخاص بالتسجيل الجامعي عن بعد   www.inscription.tnالواب عبر الموقع  وحصريا

 الروزنامة التالية :
 
 تسجيل الطلبة القدامى عن بعد : -1

   
 مواعيد التسجيل 
 إلى من 

 2019سبتمبر  2 2019 أوت 06 ودورة التدارك  الناجحون في الدورة الرئيسية
 2019 سبتمبر 30  2019 سبتمبر Dérogataires    10–تسجيل إستثنائي 

 .بعد تقديم مطلب إلى السيد العميد والموافقة عليه  (Dérogataires)ئييقع التسجيل اإلستثنا 

 تسجيل الطلبة الجدد عن بعد : -2
 

 

 طلبة المعنيونال
 مواعيد التسجيل

 إلى من
  الطلبة الجدد الموجهون إلى كلية الصيدلة  -

 2019أوت   6

 

 2019سبتمبر  06
 الطلبة الناجحون في مناظرة  إعادة التوجيه -

 مالحظة: بالنسبة للطلبة الناجحين في مناظرة اعادة التوجيه 
 * شهادة مغادرة
 * الملف الطبي

 

 

http://www.inscription.tn/


  

 : معاليم التسجيل -3
 

 مفصلة كما يلي : دينارا 59األولى : * القسط األول للمرحلة         
  

دنانير معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني  05دينارا معلوم التسجيل +  35)  
معلوم اإلنخراط في تعاونية  دينار 02دينار معلوم البريد +  02 للضمان االجتماعي +

 ( دينار معلوم المطبوعات الدراسية 15+  الحوادث المدرسية والجامعية
 

 .دينارا 35* القسط الثاني للمرحلة األولى :   
يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول والثاني معا و بالتالي يكون مالحظة: 

 دينارا. 94مجموع القسطين  
  :ما يليدينارا ك 69* القسط األول للمرحلة الثانية :   

الوطني للضمان اإلنخراط في الصندوق دنانير معلوم  05دينارا معلوم التسجيل +  45)      
معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية  دينار 02دينار معلوم البريد +  02اعي + اإلجتم

 ( دينار معلوم المطبوعات الدراسية 15+  والجامعية
 

 دينار  45الثانية : * القسط الثاني للمرحلة          
التسجيل للقسطين األول والثاني معا و بالتالي يكون مجموع  يمكن للطالب دفع معاليم مالحظة :
 دينارا. 114القسطين  

 دينار دفعة واحدة 74*معلوم التسجيل االستثنائي : 
 الفحص الطبي الجامعي : - 4      

 

يمكن اجراء الفحص الطبي في أقرب مركز صحة اساسية لمقر سكناهم أو  الطلبة الجدد : -
اصطحاب لدى الفريق الطبي بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الترسيم وفي كلتا الحالتين يتعين 
االستظهار الملف الصحي وايداعه لدى الفريق الصحي بالكلية كما يجب على كل طالب 

 إيداع هذا الملف عند التسجيل.   لبوص

  .بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذ إستحقوا ورغبوا في ذلك الطلبة القدامى : - 
 

 2019سبتمبر  06 الجمعة سيكون الفريق الطبي متواجد ابتداءا من يوم مالحظة:
 

 الوثائق المطلوبة إلستكمال ملف التسجيل :5- 



  

 بالنسبة إلى الطلبة الجدد :  -

صور شمسية ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، نسخة  4وصل دفع معاليم التسجيل ،                
من كشف أعداد الباكالوريا، أربعة ظروف )بدون طابع بريدي( مدون عليها اسم الطالب و لقبه و عنوانه 
بمقر سكناه أثناء العطل وصل ايداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة، النظام الداخلي للكلية 

من موقع  وبطاقة اإلرشادات)يمكن سحب النظام الداخلي و بطاقة اإلرشادات ممضى من طرف الطالب 
 واب الكلية (

 

 : بالنسبة إلى الطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة -     
صور شمسية، النظام الداخلي للكلية ممضى من طرف الطالب  2وصل دفع معاليم التسجيل،      

 .لكليةسحب من موقع واب ا وبطاقة اإلرشادات
و ضم الوثائق الخاصة بها  الالزمةيتعين عليهم القيام بالتحاليل  بالنسبة إلى الطلبة األجانب: - 

 ضمن ملف التسجيل.
مالحظة : استكمال ملف التسجيل اجباري و شخصي وسيقع شطب أسماء المتخلفين عن التسجيل 

 من كل القائمات
 : روزنامة التسجيل -6     

 حدد تاريخه كما يلي التسجيل بكامل الوثائق المذكورة اجباري و شخصي واستكمال ملف        
 

 موعد الترسيم  المستوى
 2019 أوت 30و  29   السنة السادسة

 2019سبتمبر  05 الخامسة السنة

 2019سبتمبر  04 السنة الرابعة 

 2019سبتمبر  03 السنة الثالثة
 2019سبتمبر  02  الثانية السنة

 2019بتمبر س 07-06 السنة األولى
. أعالهيتعين استكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة               

 : روزنامة انطالق الدروس   -7

، وابتداء من هذا التاريخ  2019سبتمبر   09 ثنينتنطلق الّدروس يوم ال         
 يتم احتساب الغيابات.

 العميد 
 الطرابلسياألستاذ عبد الحليم 


