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  بالغ تسجيــل الطلبةبالغ تسجيــل الطلبة

    20220233//20220222بعنوان السنة الجامعية بعنوان السنة الجامعية 
تتم وجوبا وحصريا  عن بعد التسجيلأن عملية بقابس كافة الطلبة  المعهد العالي لعلوم التمريض مدير يعلم

استكمال ملف الترسيم و 2022 تأو 29 اإلثنينابتداء من يوم     wwwwww..iinnssccrriippttiioonn..ttnnعبر الموقع الموحد 

 حسب الروزنامة التالية :اإلداري 

    ::  و النهائيو النهائي  الترسيم اإلداريالترسيم اإلداري  آجالآجال  --11

  المستوى نوعية التسجيل
مواعيــد مواعيــد   

  التسجيــلالتسجيــل

  التوقيتالتوقيت

    الراسبينتسجيل الطلبة الجدد و

 التوجيه. الناجحين في مناظرة إعادةو

 سنة أولى
 2022سبتمبر 08

التاسعة   من

الى صباحا 

الواحدة بعد 

 الظهر

 سنة ثانية
 2022سبتمبر 09

 سنة ثالثة
 2022سبتمبر 10

 وات أولى و ثانية سن .بالنقلةلطلبة المعنيين ا

 2022 سبتمر 12

   Dérogatairesالتسجيل اإلستثنائي :
 وات أولى و ثانيةسن 

  ::  الوثائق المطلوبةالوثائق المطلوبة--22

  من من   مغادرينمغادرينالطلبة القدامى الالطلبة القدامى ال  معهدمعهدالطلبة القدامى المنتمين للالطلبة القدامى المنتمين لل  الطلبة الجددالطلبة الجدد

  مؤسسات أخرىمؤسسات أخرى

  عن بعد.عن بعد.  وصل دفع معاليم التسجيلوصل دفع معاليم التسجيل  --

    ((كتابة االسم من الخلفكتابة االسم من الخلف))  صور شمسيةصور شمسية  0202--

  ..وطنيةوطنيةالالتعريف تعريف الالنسخة من بطاقة نسخة من بطاقة   --

  مطابقة لألصل من كشف أعدادمطابقة لألصل من كشف أعداد  نسخةنسخة  --

  ..الورياالورياالباكالباك

  نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا.نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا.  --

شهادة طبية مسلمة من شهادة طبية مسلمة من   معمع  الدفتر الصحيالدفتر الصحي  --

  ..طبيب الصحة األساسيةطبيب الصحة األساسية

  

  وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد.وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد.  --

  ((كتابة االسم من الخلفكتابة االسم من الخلف))  صور شمسيةصور شمسية  0202--

  ..وطنيةوطنيةالالتعريف تعريف الالنسخة من بطاقة نسخة من بطاقة --

  الصيفي.الصيفي.  شهادة التربصشهادة التربص  --

  

  وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد.وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد.  --

  (.(.كتابة االسم من الخلفكتابة االسم من الخلف))  صور شمسيةصور شمسية  0202  --

  وطنية.وطنية.الالتعريف تعريف الال  نسخة من بطاقةنسخة من بطاقة  --

  نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا.نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا.  --

سنوات سنوات نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد النسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد ال  --

  ..الجامعية السابقةالجامعية السابقة

  نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا.نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا.  --

  من المؤسسة األصلية.من المؤسسة األصلية.تسلم تسلم   شهادة مغادرةشهادة مغادرة  --

  ..الدفتر الصحيالدفتر الصحي  --

  

  ::  معاليم التسجيلمعاليم التسجيل  --33

  )د()د(سط الثانيسط الثانيققالال  )د()د(القسط األولالقسط األول  )د()د(المبلغ الجمليالمبلغ الجملي  الشهادةالشهادةالمستوى و المستوى و 

  3535.000.000  4545.000.000  8080.000.000  األولى األولى   ةةالسنالسن

  3535.000.000  4545.000.000  8080.000.000 الثانيةالثانية  ةةالسنالسن

  3535.000.000  4545.000.000  8080.000.000 الثالثة الثالثة   ةةالسنالسن

      72.00072.000  ولى و الثانية المسجلين استثنائيا باإلجازةولى و الثانية المسجلين استثنائيا باإلجازةالسنوات األالسنوات األ

http://www.inscription.tn/
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  اثنيناثنين  في بداية السنة الجامعية أو على قسطينفي بداية السنة الجامعية أو على قسطين  لةلةد معاليم التسجيل كامد معاليم التسجيل كاميمكن للطالب أن يسديمكن للطالب أن يسد  مالحظة :مالحظة :

  السداسي الثاني.السداسي الثاني.في السداسي األول وفي السداسي األول و

  

  ::  ييالفحص الطبي الجامعالفحص الطبي الجامع  --44

ساسية لمقر سكناهم، األ للصحةالفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز  اجراء ::  الطلبة الجددالطلبة الجدد* 

وذلك للحصول على شهادة  بالمعهد لصحيبوصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق ا االستظهارو

  التسجيل.

      ةواضح المدرجة في موقع الترسيم عن بعد يجب أن تكون الصورة: عامة مالحظة 
 .الصور عبر الهاتف الجوال أخذ و تجنب

      .2022سبتمبر  12انطالق الدروس يوم االثنين 

             

            

 

 

 ر ـــــــــالمدي           

   

 الهادي المعز بن عياد د.                
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