
 

يف  يتم وجوبا اجلامعي

 إلـى يوم  2021

 مبرسبت 07 الثالثاء

ــــــــه بمــــــــرور هــــــــذا  علمــــــــا وأن

لعلوم لالمعهد العالي 

اجلامعي أن التسجيل املعهد املنتمني إىل

2021 أوت  23 اإلثنين وم ـية من 

الثالثاءيوم  منخالل الفرتة املمتدة 

   :للرزنامة التاليةطبقا د إىل الساعة الثانية بعد الظهر 

(. 

 :حسب التوزيع التايل

   2021سبتمبر  07

   2021سبتمبر  08 األربعاء

  :نظام األفواج كالتالي 

ــــــــه بمــــــــرور هــــــــذا  2021ســــــــبتمبر  11 علمــــــــا وأن

المعهد العالي شعبة التربية والتعليم  ب

2021/2022 
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املنتمني إىلو القدامى  اجلددكافة الطلبة 

www.inscription.tn  ة من ـبداي

خالل الفرتة املمتدة  بتوفري الوثائق املطلوبة املذكورة أسفله

د إىل الساعة الثانية بعد الظهر  30

)الطلبة النظاميني وطلبة التسجيل االستثنائي لالمتحانات

حسب التوزيع التايل 2021

  "K":   07 الثالثاءيوم

    "Z "   :   األربعاءيوم

  كافة الطلبة

نظام األفواج كالتالي حسب  2021سبتمبر 

   2021سبتمبر  10

  2021سبتمبر  11 

ــــــــوم  ــــــــة لي 11الســــــــبت حــــــــدد آخــــــــر آجــــــــال ترســــــــيم الطلب

شعبة التربية والتعليم  ب 

2021 للسنة الجامعية بقفصه
كافة الطلبة   بقفصه االجتماعية والرتبية

www.inscription.tnعرب املوقع املوحد   التسجيل

  

بتوفري الوثائق املطلوبة املذكورة أسفله باملعهد التسجيلعملية استكمال 

30و 8بداية من الساعة   2021

الطلبة النظاميني وطلبة التسجيل االستثنائي لالمتحانات(  

1 سبتمبر 8و  7 األربعاء

  األسماء التي تبدأ بحرفإلى   "

  األسماء التي تبدأ بحرفإلى   "

  الثانية

كافة الطلبة:  2021سبتمبر 

  الثالثة

سبتمبر   11و  10الجمعة و السبت 

10 الجمعةيوم :      6إلى فوج عدد 

 السبتيوم   :    12إلى فوج عدد 

ــــــــة  ــــــــة الطلب ــــــــوم  :مالحظــــــــة خاصــــــــة بكاف ــــــــة لي حــــــــدد آخــــــــر آجــــــــال ترســــــــيم الطلب

  .األجل تحتفظ إدارة المعهد برفض ترسيم الطالب المعني

 طلبـةل الجامعي تسجيـل

بقفصه والتربية االجتماعية

 

  

االجتماعية والرتبيةللعلوم مدير املعهد العايل يعلم 

التسجيلخبالص معلوم  مرحلة أوىل

   .2021سبتمبر  11  السبت

عملية استكمال  يف مرحلة ثانية وتتم

2021سبتمبر   11 السبتيوم  ى

 ا�ٔوىل ةلس
نا    �

األربعاء و الثالثاء يومي 

"A"  األسماء التي تبدأ بحرف

"L "  األسماء التي تبدأ بحرف

الثانية ةلس
نا    �     

سبتمبر   9 الخميسيوم        

      

الثالثة ةلس
نا    �     

الجمعة و السبت يومي        

إلى فوج عدد  1من فوج عدد   

إلى فوج عدد  7من فوج عدد   

  

ــــــــة  ــــــــة الطلب مالحظــــــــة خاصــــــــة بكاف

األجل تحتفظ إدارة المعهد برفض ترسيم الطالب المعني

تسجيـلال بالغ يخص

االجتماعية

��� �����  
��م ا�������� ��� �����ا��� � ا

��!" ��"#��   وا

  

 

 

 

 

يعلم   

مرحلة أوىل

السبت

وتتم  

ىـإل

األسماء التي تبدأ بحرف

األسماء التي تبدأ بحرف

       

     

      

  

      

      

  

  

  

ــــــــة  ــــــــة الطلب مالحظــــــــة خاصــــــــة بكاف

األجل تحتفظ إدارة المعهد برفض ترسيم الطالب المعني

بالغ يخص

 ��� �����
��م ا�������� ��� �����ا��� � ا

��!" ��"#��وا
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ــــــــف  �        ــــــــق مل ــــــــجيلو�ئ ــــــــف :  ال�س ــــــــوي مل ــــــــى   التســــــــجيلحيت ــــــــة أســــــــفله ويتعــــــــني   عل ــــــــائق املبين ــــــــى الوث ــــــــا عل وجوب

 :كل طالب أن يتقدم به شخصيا إىل املصلحة املكلفة بالرتسيم 

                                                                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معالمي ال�سجيل �  

  

   

  

  

  :معاليم التسجيل مفصلة كالتالي 

ـــــــــــــى و �   ـــــــــــــة القســـــــــــــط األول للســـــــــــــنوات األول ـــــــــــــة مـــــــــــــن اإلجـــــــــــــازة  الثاني ـــــــــــــي  5.000+ د معلـــــــــــــوم التســـــــــــــجيل  25.000: مفصـــــــــــــلة كمـــــــــــــا يلـــــــــــــي ( د  36.000: والثالث د معلـــــــــــــوم االنخـــــــــــــراط ف

  ) م انجاز بطاقة طالبو د معل 2.000+  د معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية 2.000+ د معلوم البريد  2.000+ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

  د 25.000: الثانية والثالثة من اإلجازة القسط الثاني للسنوات األولى و  �  

ـــــــــــــي ( د  81.000: فـــــــــــــي اإلجـــــــــــــازة  االســـــــــــــتثنائيالتســـــــــــــجيل  �   ـــــــــــــوطني للضـــــــــــــمان  5.000+ د معلـــــــــــــوم التســـــــــــــجيل  70.000: مفصـــــــــــــلة كمـــــــــــــا يل ــــــــندوق ال ـــــــــــــي الصـــــ ـــــوم االنخـــــــــــــراط ف ــــــــ د معل

  )د معلوم انجاز بطاقة طالب  2.000+   المدرسية والجامعيةد معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث  2.000+ د معلوم البريد  2.000+ االجتماعي 

    

معلـــــــــوم التســـــــــجيل فـــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة مســـــــــاويا لمجمـــــــــوع القســـــــــطين األول والثـــــــــاني،  أمـــــــــا  يمكـــــــــن دفـــــــــع معـــــــــاليم التســـــــــجيل بالنســـــــــبة للطلبـــــــــة النظـــــــــاميين للقســـــــــطين األول والثـــــــــاني معـــــــــا ويكـــــــــون : مالحظـــــــــة  

  .مطالبون بدفع كامل معلوم التسجيل في قسط واحد  فإنهمبالنسبة للطلبة المسجلين بصفة استثنائية لالمتحانات 

  :الفحص الطيب  �     

ام بـــــــه مجانــــــــا فــــــــي أقـــــــرب مركــــــــز صــــــــحة أساســـــــية لمقــــــــر ســــــــكناهم وتجــــــــدر اإلشـــــــارة إلــــــــى أنهــــــــم مطـــــــالبون بإيــــــــداع الملــــــــف الطبــــــــي الفحـــــــص الطبــــــــي إجبــــــــاري بالنســـــــبة للطلبــــــــة الجــــــــدد لـــــــذا يتعــــــــين علــــــــيهم القيــــــــ إن

  . مقابل الحصول على وصل إيداع يتعين االستظهار به أثناء القيام بإجراءات التسجيل اإلداري بالمعهدلدى الفريق الصحي 

  :ا'روس انطالق   �     

  2021 سبتمبر 13يوم اإلثمين : انطالق الدروس لكافة مراحل التكوين 
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4 .�2ABا�� C!����� �� ����� ا�@D. 

5 .�� ��@D ����� E�6اد ا�
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�� �� ���دة ا����G�Eر!�. 6@D.  
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�!S  ا����R ��ىL������� I���Tا� Rا�� 

� إ�EVت 2U@3 و5/ . 8�Lا�� I���Tا� Rا�� S!�L ى�� IحKا�.  
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 املرحلـــة  القسط األول  القسط الثاني مجموع القسطين

د  د  61,000 د   25,000 و�ى و 36,000
ٔ
�ح�U  ا�<��<� و ا�<��2D ا�@�Aات ا]� ILزة��cا  

د  81,000 Id�A>��ح�U ا��cزة ا��@2T/ ا]س� IL 

 

 مد,ر املعهد
 

 مسطاري بوكثري


