
  
 

 2023-2022بالغ حول تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية 

 

ل بعنوان ــــــافة الطلبة أن عملية التسجيـــــــس كـــــال بصفاقـــالي إلدارة األعمــــــالمعهد الع ةرـــم مديـــعلت

 تكون وفق التراتيب واالجراءات التالية:س  2023-2022 السنة الجامعية

  ( والتسجيل االداري: www.inscription.tnعبر الموقع الموحد التسجيل عن بعد ) .1

باستعمال بطاقة  www.inscription.tnلتسجيل عن بعد يكون وجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد لبالنسبة 

 .وكلمة السر( ترونيكل)الرجاء الحرص على االحتفاظ بالبريد ايتم اقتناءها من مكاتب البريد التونسي الكترونية 

 الشعبة
الترسيم معاليم تحيين موعد التسجيل  

بعد عن ** االداري  األول القسط  الثاني القسط   

طلبة السنوات األولى 

)الطلبة الجدد( إجازة   

الى  2022أوت  30من 

 2022سبتمبر  16

 12/13/14/15أيام 

د25 35د 2022سبتمبر   

طلبة السنوات األولى 

)الطلبة القدامى( إجازة  

 2022 سبتمبر 02من 

 2022سبتمبر  16الى 

 12/13/14/15أيام 

د25 35د 2022سبتمبر   

انية طلبة السنوات الث

  إجازة الثالثةو

 2022 سبتمبر 02من 

 2022سبتمبر  16الى 

سبتمبر  16/17 /15 أيام

*د73/د 2022 د25 35  

الطلبة غير النظاميين 

Les Dérogataires 

 30في أجل أقصاه يوم 

 2022 سبتمبر

 2022 سبتمبر 19من 

د80 2022أكتوبر  5إلى   

 الطلبة المعنيين بإعادة

  التوجيه أو النقلة

 30جل أقصاه يوم في أ

 2022 سبتمبر

 2022سبتمبر  12من 

د35 2022أكتوبر  5إلى  د25   

 2022 سبتمبر 12من  طلبة الماجستير الجدد

 2022سبتمير  24الى 
 2022سبتمبر  12من 

 2022سبتمبر  30الى 
د65 د55   

طلبة السنوات الثانية 

 ماجستير

 2022 سبتمبر 02من 

 2022سبتمبر  16الى 

 2022سبتمبر  12من 

67د 2022سبتمبر  30الى   * د55   

          
 

السنوات الثالثة ( وطلبة اإلعالميةفي علوم  إجازةازة )باستثناء إجة السنوات الثانيطلبة لطلبة ل بالنسبة *             
 .الثانية ماجستير السنواتو اإلعالميةفي علوم  إجازة

الساعة من  يكون حسب الجدول المصاحب (إلداريا التسجيلالستكمال إجراءات الترسيم )بالنسبة ** 

 ال.التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزو
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 الجمهوريّــة التّونسيّـــة

 عليــم العــاليوزارة التّ 

 والبحث العلمي 

 ة صفــاقســامعـج

الي إلدارة األعمـالـالمعهد الع  
www.isaas.rnu.tn 

http://www.inscription.tn/
http://www.isaas.rnu.tn/
http://www.isaas.rnu.tn/


 :ةات هاممالحظ

 يتعين على كل طالب إدراج المعطيات المطلوبة الخاصة به على موقع التسجيل عن بعد 

 www.inscription.tn مع  ادراج صورة واضحة وحديثة العتمادها الستخراج بطاقة طالبوخاصة بكل وضوح(

 .الحرص على االحتفاظ برمز وكلمة السر(

من تسلم  التسجيل عن بعد على موقع صورة شمسية رقمية واضحةيحرم كل طالب ال يقوم بتنزيل  هام جدا:

 بطاقة طالب.

 (األول القسط) التسجيل مومعل يتضمن :جيلستفاصيل معاليم الت: 

 من معلوم التسجيل.  األول القسطد  25 -

 معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.د  05 -

 معلوم البريد التونسي.د  02 -

 معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.د  01 -

 معلوم بطاقة طالب.د  02 -

 معلوم التأمين خالل التربص الصيفي.د  02 -

 يتم أن على األول القسط تسديد أو( والثاني األول القسطين) واحدة دفعة التسجيل معاليم دفع للطالب يمكن 

 على المتحصلون الثاني دفع القسط من ويعفى هذا،.تقدير أقصى على الثاني السداسي بداية قبل الثاني القسط تسديد
 .الجامعية الصناديق أحد من جامعي قرض أو منحة

   مصلحة الشؤون الطالبية(  باإلدارةفانهم مطالبون باالتصال  بسلك التعليم العالي،ألبناء العاملين بالنسبة(
 مباشرة واالستظهار بشهادة عمل ونسخة من بطاقة تعريف ولي الطالب للقيام بعملية الخالص بموقع الترسيم عن بعد. 

 متحاناتاللطلبة المسجلين بصفة استثنائية لأما بالنسبة إلى ا )Dérogataires( إنهم مطالبون بدفع ف
 .كامل معلوم التسجيل دفعة واحدة

 

  :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل.  2

الجـــدد الطلبة الوثائق القدامى الطلبة   
 من القادمين القدامى الطلبة

أخرى مؤسسة  

(*) إرشادات بطاقة  * * * 
بعد عن التسجيل معــــاليم دفع وصل  * * --- 

 * --- * وواضحة العهد ةحديث شمسية صور 2

وواضحة العهد حديثة ةشمسي ةصور  --- * --- 
الوطنية التعريف بطاقـة من نسخـة  * * * 

الباكالوريـا أعـداد كشف من نسخـة  * --- * 

 األعدادبطاقة  من ة مطابقة لألصلنسخ
السابقة للسنوات   

--- --- * 

الصحي الدفتر ايداع وصل  * --- * 

ترخيص في الترسيمأو  تعيين بطاقة  --- --- * 

مغادرة شهادة  --- --- * 

أو شهادة في  شهادة تثبت حسن السيرة
  عدم التعرض لعقوبات تأديبية

--- --- * 
ة في تأجيل الترسيم )لمن تمتعوا شهاد

 تأجيل الترسيم فقط(
--- --- * 

http://www.inscription.tn/



