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 2020أ وت  24املهدية، يف 

 بالغ تسجيل الطلبة املوهجني اجلدد والقدام 

 2021/ 2020بعنوان الس نة اجلامعية   

حسب  ، أ ن التسجيل يمّت  اكفة الّطلبة املوهجني اجلدد والقدام والوافدين من مؤسسات جامعية أ خرى يعمل معيد لكية العلوم الاقتصادية والترصف ابملهدية  

 املراحل التالية: 

 : التسجيل عن بعد -1

 وذكل بدفع معالمي التسجيل اليت حّددت بـــــــــــــــــــــــ:  www.inscription.tnيمّت وجواب وحرصاي عرب املوقع املوحد  

 ميكن دفعها مرة واحدة أ و عىل قسطني كام ييل:  .ابلنس بة لطلبة الإجازة دينارا 61 •

د معلوم   2د معلوم الاخنراط ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي و  5د بعنوان معلوم التسجيل و  25مفّصةل كام ييل:    دينارا  36  القسط ال ول:  -

 بطاقة الطالب.  د معلوم اس تخراج  2د معلوم الاخنراط يف تعاونية احلوادث املدرس ية واجلامعية و 2الربيد و 

 .دينارا25  القسط الثاين:  -

 ابلنس بة لطلبة املاجس تري ميكن دفعها مرة واحدة أ و عىل قسطني كام ييل:  دينارا 121 •

د معلوم   2د معلوم الاخنراط ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي و  5ود بعنوان معلوم التسجيل    55  مفصةل كام ييل:  دينارا  66  :القسط ال ول  -

 د معلوم اس تخراج بطاقة الطالب.   2د معلوم الاخنراط يف تعاونية احلوادث املدرس ية واجلامعية و 2الربيد و 

 .دينارا 55  القسط الثاين:  -

د معلوم الاخنراط ابلصندوق   5و د معلوم التسجيل  70ابلنس بة للتسجيل الاس تثنايئ تدفع دفعة واحدة ويه موزعة كام ييل:  دينارا  81 •

د معلوم اس تخراج بطاقة  2د معلوم الاخنراط يف تعاونية احلوادث املدرس ية واجلامعية و 2د معلوم الربيد و 2الوطين للضامن الاجامتعي و 

 الطالب. 

العلمي: ابل   دينارا   11 • والبحث  العايل  التعلمي  موظفي  أ بناء  للطلبة  معل الاس تظهار    وجوب  نس بة  مبوقع   بشهادة  التسجيل  معالمي  لتزنيل 

 التسجيل عن بعد مّث القيام بعملية اخلالص يف الإابن. 

 

             الفحص الطيب:  -2

الطيب   الفحص  جراء  جباري اإ اإ اجلدد  للّطلبة  مركز   ابلنس بة  بأ قرب  ذكل  اجلدد ويمّت  املوهجني  الّطلبة  اكفّة  ّن  فاإ ذلا،  السكن.  ملقّر  أ ساس ية  حّصة 

لشهادة  مطالبون بتسمّل ملفاهتم الصحية من معاهدمه الثانوية والتصال بأ قرب مركز حصة أ ساس ية لإجراء الفحص الطيب. مّث يسمّل امللف الطيب وا

ىل فريق الصحة اجلامع   ية ابللكية مقابل وصل تسلمي يودع مع ملف التسجيل. الطبية يف نفس اترخي التسجيل البيداغويج اإ

 

 التسجيل البيداغويج:  -3

 يمّت حضوراي بش بابيك مصلحة شؤون الّطلبة ابللكية وذكل بتقدمي ملف الرتس مي املتكّون من الواثئق التالية:  

 ابلنس بة للطلبة املوهجني اجلدد:  •

 وصل دفع معالمي التسجيل اذلي يسحب من موقع التسجيل عن بعد.  -1

 صور مشس ية يكتب علهيا الامس واللقب ورمق بطاقة التعريف الوطنية. 03 -2

http://www.inscription.tn/
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 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  -3

 نسخة من كشف أ عداد البأاكلوراي.  -4

يداع امللف الصحي دلى الفريق الطيب ابللكية.  -5  وصل اإ

 . الربيد الإلكرتوينمن  مث طباعهتا  https://urlz.fr/dCd4 اليت جيب تعمريها عن بعد من خالل الرابط :  بطاقة الإرشادات -6

دخال الربيد الإلكرتوين   . طاقة و طباعهتاالب دقة حىت يمت تسملب مالحظة : عند تعمري بطاقة الإرشادات جيب اإ

 أ و عند الاقتضاء من ش باك الرتس مي ابللكية ويعّمر بلك دقّة. www.fsegma.rnu.tnالنّظام ادلاخيل: يسحب من املوقع الرمسي لللكية  -7

ىل الطلبة القدام:  •    ابلنس بة اإ

 حفسب.  07و  06و  03و 02و  01الاكتفاء بتقدمي الواثئق عدد    

عادة توجيه أ و  • طار اإ  : نقةلابلنس بة للطلبة الوافدين من مؤسسات أ خرى يف اإ

ضافة الواثئق التالية:   توفري لك الواثئق املطالبني هبا الطلبة اجلدد واإ

 نسخ مشهود مبطابقهتا لل صل من كشوف ال عداد للس نوات السابقة.  -8

 شهادة مغادرة من املؤسسة ال صلية.  -9

 التسجيل مسمّل من جامعة املنس تري. أ صل الرتخيص يف  -10

 . ادلفرت الصحي  -11

 ويمّت التسجيل البيداغويج حسب الروزانمة التالية: 

 الفرتة  البيان 

  الطلبة املوهجني اجلدد. 

ىل   08من   عادة التوجيه 2020سبمترب   11اإ  . 2020 الطلبة الناحجني يف دورة اإ

 الطلبة القدام. 

ثر انقطاع. الطلبة الوافدين عن طريق   عادة التوجيه أ و تعديل املسار أ و العودة اإ ىل   21من   النقل اجلامعية أ و اإ  2020سبمترب   25اإ

 مالحظات هاّمة:  -4

 ل يقبل أ ّي ملف انقص. -1

 ل يقبل أ ّي ملف تسجيل بعد الآجال احملّددة.  -2

ىل غاية الساعة   -3 نه يتوجب تسلمي امللف الصحي  13الفريق الطيب متواجد اإ والشهادة الطبية واحلصول عىل وصل التسلمي قبل  . ذلا، فاإ

 هذا التوقيت. 

 . 2020سبمترب   14يوم الثنني    -2021 2020 تنطلق ادلروس اخلاصة ابلس نة اجلامعية -4
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