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 كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالقيروان 

 

6102-5102بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية   
  

 

 عةو نا حصوي اعتاجيل يتم اجمان  أ  ية ن إعى اعكلاعمنتميادا  ااععلم  انإسانسية انعييواا  كنةة اعللةة يعلم عميد كلية اآل

 حاب اعوازسنمة اعتنعية: www.inscription.tn د اعممح اعممقع 

 

 تسجيل الطلبة القدامى عن بعد:-1

  

 مماعيد اعتاجيل 

 

 اعى من

 1115 /11/11 1115اات  11 اعننجحم  ةي اعدارة اعوئياية

 11/11/1115 1115اات  11 ارة اعتداركجحم  ةي اداعنن

 11/11/1115 1115سةتمةو  dérogataires 15-تاجيل استثننئي

 

 تسجيل الطلبة الجدد عن بعد:-1

 مماعيد اعتاجيل :اعممجهم  ةي

 إعى من

  www.mes.tnحاب رازسنمة تحدادهن الحين ازارة اعتعليم اععنعى ا اعةحث اععلمى على اعممقع  اعدارة األاعى

 اعدارة اعثنسية

 

 النقلة أوالتوجيه  بإعادة المعنيينالتسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة  -3

 

 اجل أقصنهاععنمة علشؤا  اعلنعةية ةي  انإادارةاعجنمعنت اا من طوف تمجيههم سماء من طوف  إعنادة أايتم تاجيل اعللةة اعذين تمت سيلتهم 

  1115سةتمةو  31يم  

 

 معاليم التسجيل-4

 

 *القسط األّول للسنتين األولى و الثانية:  13 اديننًرا :مفصلة كمن يلي:)15 اديننًرا معلم  اعتاجيل+5 ادسنسيو معلم   

ث اعمدرسية معلم  االسخواط ةي تعناسية اعحمااد اديننر 11اديننر معلم  اعةويد+ 1االسخواط ةي اعصنداق اعمطني علضمن  االجتمنعي+

    .ااعجنمعية(

 

اديننًرا 15:* القسط الثاني للسنتين األولى والثانية     

 

* القسط األول من السنة الثالثة نظام أمد: 18 اديننًرا مفصلة كمن يلي: )11 اديننرا معلم  اعتاجيل +5 ادسنسيو معلم   االسخواط ةي اعصنداق 

  معلم  االسخواط ةي تعناسية اعحماادث اعمدرسية ا اعجنمعية اديننر  11+يدمعلم  اعةو اديننرا  11اعمطني علضمن  االجتمنعي +

 اديننر 11 :أمد القسط الثاني للسنة الثالثة نظام*     

 اديننر ا يدةع ادةعة ااحدة اداية اعانة اعجنمعية 41: يكم  معلم  اعتاجيل ةى هذه اعحنعة  dérogataires بالنسبة للترسيم لالمتحان فقط* 

 

 معلم ا يكم   نا اعثنسي مع األالنعيم اعتاجيل عليالين عادةع ماعللةة غيو اعممنمحين ا غيو اعمتحصلين على قوض جنمعى  اإمكن  :مالحظة

 .ا اعثنسي األالاط اعتاجيل اعمللم  ةي هذه اعحنعة مجممع معلممي اعي

 

 :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل -5

  

http://www.inscription.tn/
http://www.mes.tn/
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ساخة من النقة تعويف  ،) تحمل االسم ا اعليب ا رقم. .ت.اطنية( صمر شماية 4،تاجيلعاصل ادةع معنعيم ا: الجدد الطلبة إلى  بالنسبة -

 .ا شهنادة طةية ا اعدةتو اعصحي ، ساخة من شهنادة اعةنكنعمرين،اعةكنعمرين أعداادمن كشف اعمطنية،ساخة 

 

ا ساخة من  اعانة اعمنيضية داادأعصمر شماية +كشف  11اعتاجيل ا  :اصل معلم  المؤسسة إلىلقدامى المنتمين الطلبة ا إلىبالنسبة  -

 النقة اعتعويف اعمطنية

 

) تحمل االسم ا اعليب ا رقم صمر شماية 4 ،:اصل ادةع معنعيم اعتاجيلأخرىالطلبة القدامى القادمين من مؤسسات  إلىبالنسبة  -

علانمات اعاناية  األعداادا ساخ من كشمةنت  أصليةية ،النقة تعيين اصلرة ادشهنادة مغن،  .ت.اطنية (ساخة من النقة اعتعويف اعمطنية

 ا اعدةتو اعصحى.  ، ساخة من كشف اعدااد اعةنكنعمرينساخة من شهنادة اعةنكنعمرين،  عألصليتهن النممشهماد ا

  

 الفحص الطبي الجامعي: -6

 

ا اععلم   اآلادا تعلم كلية  ،عميو سكننهم أسنسيةموكز صحة جواء اعللةة اعجداد اعفحص اعلةي اعجنمعي ةي اقو  نإسظوا  :الطلبة الجدد -

ذعك علحصمل على شهنادة اعتاجيل ا اعصحى اعملف اشهنادة طةية ا اسه عليهم االستظهنر  إعيهنانعييواا  جميع اعللةة اعجداد اعممجهين  ةانإسانسي

 .اعلنعبا النقة 

 

  1025سبتمبر  21تنطلق الدروس يوم  الدروس: انطالقروزنامة  -7

 

 .ض علعيمانت اعمنصمص عليهن انعنظن  اعداخليمنذ اسلالق اعدراس يتعو   أسةمعنتتجناز  انعمؤساة خالل مدةاعلنعب اعذي ال يلتحق  -

 

 ا ذعك اةق اعوازسنمة اعتنعية:  يتعين استكمنل اعتاجيل اتمةيو اعمثنئق اعمللماة اعمذكمرة أعاله -

 

 1025/1026روزنامة الترسيم للسنة الجامعية 

 )استكمنل اعمثنئق اعالزمة عملف اعتوسيم(

 

 اعتنريخ

 

 مالحظنت اعانة ا اعيام اعتمقيت

  اعللةة اعواسةم  اعانمات االاعى  14.11 – 8.31 13/10/1115اعخميس 

1131. – 8.31 14/10/1115اعجمعة   اعللةة اعواسةم  اعانمات اعثنسية 

1131. – 8.31 15/10/1115اعاةت   اعللةة اعجداد نسيةاعانمات اعث 

14.11 – 8.31 10/10/1115االثنين   اعللةة اعجداد اعثنسيةاعانمات  

14.11 – 8.31 18/10/1115اعثالثنء   كل طلةة اعانة اعثنعثة اعانمات اعثنعثة 

14.11 – 8.31 10/10/1115االراعنء   كل طلةة اعانة اعثنعثة اعثنعثةاعانمات  

14.11 – 8.31 11/10/1115اعخميس   اعللةة اعجداد اعانمات االاعى 

1131. – 8.31 11/10/1115اعجمعة   اعللةة اعجداد اعانمات االاعى 

 

جل عليين  اعملينت اعتاجيل عن اعد عةو ممقع اعتاجيل اعجنمعى أاد اخو : حد   مالحظة هامة

www.inscription.tn  ممقع ا ال يعناد ةتحه إالاعثو هذا اعتنريخ يتم غلق إ. ا  5111اكتماو  11عيم  اعجمعة 

 .1116-1115اعثنسى من اعانة اعجنمعية  مع اداية اعاداسى

  .1116-1115يفيد حيه ةى اعتاجيل انعناةة علانة اعجنمعية  11/11/1115عى حدااد إكل طنعب عم ييم اعملية اعتاجيل   

 

 

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/

