
 . يتعين استكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله -
الطالب الذي ال يلتحق بالمؤسسة خالل مدة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعّرض للعقوبات المنصوص عليها  -

 .بالنظام الداخلي

 الكاتب العام                                                                                                                                                                            
 

 الجمهورية التونسية               

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة القيروان                

 املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات بسبيطلة

 2020/2019بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية 

 

م وجوبا حسب التسجيل يت أن  المعهدن إلى المنتميكافة الطلبة  اإلنسانيات بسبيطلةاملعهد العايل للدراسات التطبيقية يف إدارة علم ت

 .0202 سبمتبر 20انطالقا من يوم اإلثنين    www.inscription.tn   دالموح عبر الموقعا حصريّ  الروزنامة التالية و
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ا 33: والثانية القسط األّول للسنتين األولى*   ا معلوم التسجيل50:)مفصلة كما يلي  دينار  دنانير 5+دينار 

معلوم االنخراط في تعاونية  دينارا 0+دينار معلوم البريد0+معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .(الحوادث المدرسية والجامعية

 دينارا 33:     ة الثالثة القسط األّول للسن                         

 

ا  52   :لكل المستويات القسط الثاني *      دينار 

 

التسجيل المطلوب في هذه الحالة  معلوميكون و او الثاني مع األولاليم التسجيل للقسطين عدفع م للطالب يمكن :مالحظة

 .الثانيو األولسط مجموع معلومي الق

  دينارا 87معلوم التسجيل كامل بالنسبة للتسجيل اإلستثنائي وقيمته. 
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  - الوطنية تعريفالبطاقة نسخة من  :   صور شمسية 4عدد : تسجيللا لوم دفع معوصل :  اجلددبالنسبة للطلبة  - 

ببطاقة مرفوقا  الدفتر الصحي   - البكالوريا أعدادكشف من نسخة   -  نسخة من شهادة البكالوريا - مضمون والدة

 .صحية مسلمة من أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكنى الطالب  إرشادات

 تعريف بطاقةنسخة من    - صور شمسية 24عدد :  -التسجيل  وصل معلوم : املؤسسة إىللقدامى املنتمني الطلبة ا إىلبالنسبة  -

 .الوطنية

وصل دفع  - مضمون والدة - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية : أخرىالطلبة القدامى القادمني من مؤسسات  إىلبالنسبة  -

من  مطابقة األصلنسخ  -مسلّمة من المؤسسة الجامعية األصلية  رة دشهادة مغا  -  صور شمسية  4 عدد - م التسجيل لومع

 .ترخيص في الترسيم -  نسخة من شهادة البكالوريا  -     للسنوات السابقة األعدادكشوفات 
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الحقتا  ويتم االستتهاار باتا. وجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد المذكور أعاله ييقع تعمير استمارة الفحص الطبي الجامع
 2100سىبتمبر  03إلى  اييى   يىال الةم ى    2100سبتمبر  10االثنين عند التسجيل الفعلي بالمؤسسة انطالقا من يتوم 

 .وفق التوقيت اإلداري المعمول به

http://www.inscription.tn/

