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 2020/1220 ةبعـنوان السـنة الجامـعـيـ
 

 
ــ ؤسســـمـــافــة الطلبة المنتمين للــــك مدرســة العليـــا لعلوم وتقنيات الصحة بــالمنستـيرــــــالديـــر ــــم يعلم      ة ـــ

 

     وتجرى عملية التسجيل     www.inscription.tnعبر الموقع الموحد     وجوبا و حصريا  تتمالتسجيل    عملية    أن    

 :  حسب الرزنامة التالية االداري

 
  

 :   اإلداريالتسجيل الجامعي  -1

  
 

 ل ـــــــــــــد التسجي ــــــــواعيـــــــــم 

 ى ــــــــــــــإلـ  ن ــــــــــــــــم

قدامى ــطلبة ال ــال  2020سبتمبر 25 2020سبتمبر 24 

 2018 سبتمبر 23 2020 سبتمبر 23 جدد ــــطلبة ال ــال

 Dérogataires –تسجيل استثنائي 

 

 2020ر ـمبـسبت28 2020ر ــ مبـت ـسب 28

 

 بالنسبة للسنة األولى و الثانية :  مـعـاليـم التسجيل  - 2

 
 دينارا مفصلة كما  يلي : 0034.:    القسط األول •

 االجتماعيفي الصندوق الوطني للضمان  االنخراطدنانير معلوم  5+  دينارا معلوم التسجيل 00053.)       

  في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية االنخراطمعلوم  د1.000ديناران معلوم البريد + 02+         

 دينارا 00035.:    القسط الثاني

 بالنسبة للسنة الثالثة :  -
 دينارا مفصلة كما  يلي :  000.53:    القسط األول -

 االجتماعيفي الصندوق الوطني للضمان  االنخراطدنانير معلوم  5+  دينارا معلوم التسجيل 00054.)       

 . في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية االنخراطمعلوم  د1.000ديناران معلوم البريد +  02+         

 دينارا 00045.:    القسط الثاني -

-  

يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل المطلوب في   :مــالحـظـة 

 هذه الحالة مجموع معلومي القسط األول و الثاني. 

 

 : الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل  – 3

 
صور شمسية, نسخة من بطاقة التعريف الوطنية,   4التسجيل ,  : وصل دفع معاليم بالنسبة للطلبة الجدد -

 نسخة من كشف أعداد البكالوريا و الدفتر الصحي. 

 صور شمسية  4: وصل دفع معاليم التسجيل و  بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة -

ور شمسية  ــص 4ل و : وصل دفع مـعاليـم التسجـي بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى -

 و شهادة مغادرة و نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود بمطابقتها لألصل و الدفتر الصحي. 



 

 :  الفحص الطبي الجامعي – 4
  

لمقر  الجامعي في أقرب مركز صحة أساسية  الطبيالطلبة الجدد الفحص  إلجراء نظرا :   الطلبة الجدد –          

أنه عليهم االستظهار    إليهاسكناهم ، تعلم المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستيرجميع الطلبة الجدد الموجهين 

 لك للحصول على شهادة تسجيل وبطاقة الطالب. ذبالمؤسسة و لدى الفريق الصحي  الملف الطبي إيداع بوصل 

  هذه وإتمامبالفريق الصحي بالمؤسسة  الجدد المعنيين باللقاءات الطبية فانه يتعين عليهم التصال  ىإل  بالنسبةأما 

ليتمكنوا من الحصول على جميع وثائقهم الجامعية )شهادة التسجيل    لكذبما يفيد   اإلدارةالعملية واالستظهار لدى 

     (ببطاقة الطال،

       لك.ذاستحقوا ورغبوا في  ذإالطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي   بإمكان :   قدامىالطلبة ال –      

  

 2020سبتمبر  28:   يوم  تاريخ  انطــالق الــدروس و استكمال وثائق التسجيل  – 5

 
     

 أعـــاله. يتــعــين استــكمـــال التسجيـــل بــتوفــيــر الــوثــائــق المطـلـوبـة المذكــورة  -       

                  الطالب الذي ال يلتحق بمؤسسته خالل مدة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعرض              -           

 للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الداخلي. 

 

 

بي،توليد،معالجة  ،تصوير طوانعاش )تبنيج :بالشعب التالية  التربص االستشفائي خاص  الستكمال ملف : مــالحـظـة

 (  طبية  بيولوجيا  طبيعية،

 صور شمسية 4 -

 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  4 -

 

                         المدير          

                       األستاذ شوقي لوصيف


	بـــــــــلاغ تـسـجــيـــل الــطـلـبــــة

