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بالغ تسجيل الطلبة
بعنوان السنة الجامعية
2019/2018
يعلم مدير المعهد العالي لإلعالمية والملتيميديــا بصفاقس كافة الطلبة المنتمين إلى المعهىد ن التسىيي يىتم
وجوبا و حصريا عبر الموقع الموحد  www.inscription.tnحسب الروزنامة التالية * :

مواعيد التسجيل

عن بعد

استكمال الملف بالمؤسسة

طلبة الهندسة

من  01إل
3سبتمبر 2018

من  3إل  5سبتمبر 2018
من الساعة التاسعة إلى الساعة
الواحدة

طلبة
الماجستير

من  05إل
11سبتمبر
2018
من  05إل
11سبتمبر
2018

من  12إل  14سبتمبر 2018
من الساعة التاسعة إلى الساعة
الواحدة

طلبة اإلجازة

المكان
بمكتب
الشؤو
الطالبية
وقاعة
Cours 1

* تبعا لمنشور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد  40بتاريخ
-1

انطالق الدروس
االثنين 03سبتمبر
2018

األربعاء 12سبتمبر
2018

 30جويلية 2018

معاليم التسجيل :
*طلبة الهندسة 98:دينارا
 القسط األول 53 :دينارا مفصلة كما يلي :
( 45دينارا معلوم التسيي  5 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني
للضما االجتماعي  02 +دينارا معلوم البريد  01 +دينار معلوم االنخراط
في تعاونية الحوادث المدرسية واليامعية).
 القسط الثاني 45 :دينارا .
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*طلبة الماجستير 148:دينارا


القسط األول 78 :دينارا مفصلة كما يلي :
( 70دينارا معلوم التسيي  5 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني
للضما االجتماعي  02 +دينارا معلوم البريد  01 +دينار معلوم االنخراط
في تعاونية الحوادث المدرسية واليامعية).
القسط الثاني 70 :دينارا
*طلبة اإلجازة :

 السنوات األولى والثانية و الثالثة  68 :دينارا

القسط األول 38 :دينارا مفصلة كما يلي :
( 30دينارا معلوم التسيي  5 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني
للضما االجتماعي  02 +دينارا معلوم البريد  01 +دينار معلوم االنخراط
في تعاونية الحوادث المدرسية واليامعية).
القسط الثاني 30 :دينارا .
 -التسجيل االستثنائي في اإلجازة (التسجيل لالمتحانات)  78 :دينارا



قسط وحيد 78 :دينارا مفصلة كما يلي :
( 70دينارا معلوم التسيي  5 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني
للضما االجتماعي  02 +دينارا معلوم البريد  01 +دينار معلوم االنخراط
في تعاونية الحوادث المدرسية واليامعية).

مالحظة  :التسيي سنوي ويمكن للطالب دفع القسط األول في بداية السنة اليامعية عل
ن يستكم القسط الثاني وجوبا قب بداية السداسي الثاني.
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 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل :الطلبة الجدد (اإلجازة)
 -وص دفع معاليم التسيي

-

 2صور شمسية (نسخة رقمية)،

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من كشف نعداد الباكالوريا. بطاقة إرشادات تسحب من المعهد. دفتر صحيالطلبة القدامى
 -وص دفع معاليم التسيي

-

 2صور شمسية (نسخة رقمية)،
نسخة من كشف نعداد السنة اليامعية السابقة

 بطاقة طالب للسنة اليامعية السابقة بطاقة إرشادات تسحب من المعهد. -بالنسبة إلى الطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى :

 -وص دفع معاليم التسيي

-

 2صور شمسية (نسخة رقمية)

 -نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة

 شهادة مغادرة -بطاقة إرشادات تسحب من المعهد.
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الفحص الطبي الجامعي بالنسبة لطلبة اإلجازة :
 الطلبة الجدد  :نظرا إلجراء الطلبة اليدد الفحص الطبي اليامعي فينقرب مركز صحة نساسية لمقر سكناهم ،تعلم إدارة المعهد العالي لإلعالمية
والملتيميديــا بصفاقس جميع الطلبة اليدد الموجهين إليها ننه يتعين عليهم
االستظهار بوص إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة وذلك
للحصول عل شهادة التسيي وبطاقة الطالب و ذلك يوم األربعاء  12سبتمبر
 2018أو يوم الخميس  13سبتمبر 2018بداية من الساعة التاسعة صباحا.

 الطلبة القدامى  :بإمكا الطلبة القدامى و طلبة الهندسة و الماجستيرالقيام بالفحص الطبي إذا استحقوا نو رغبوا في ذلك.
ها ّم جدّا  :يتعين استكمال إجراءات التسيي قب تاريخ انطالق الدروس
صة في السداسي مهما كان تاريخ التسجيل.
أول ح ّ
وتحتسب الغيابات منذ ّ
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