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    2018-2017 بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية

    

 يعلم مدير المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم كافة الطلبة المنتمين إلى المدرسة أن التسجيل للسنة الجامعية    

  حسب الروزنامة التالية:www.inscription.tn يتم وجوبا و حصريا عبر الموقع الموحد : ،2017-2018

-تسجيل الطلبة القدامى عن بعد  : 1
 2017  سبتمبر02 إلى  2017أوت  15الناجحون في الدورة الرئيسية ودورة التدارك من 

-تسجيل الطلبة الجدد عن بعد: 2
 2017 سبتمبر 09 ى إل2017 أوت  15الموجهون في جميع الدورات من 

تسجيل الطلبة الذين تمت نقلتهم أو  : التسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه أو النقلة- 3

. 2017 سبتمبر09إعادة توجيههم من طرف الجامعات أو اإلدارة العامة للشؤون الطالبية في اجل أقصاه يوم 

 الماجستيرات القيام ىحدإيتعين على الطلبة الذين وقع التصريح بقبولهم في : - التسجيل في مختلف الماجستيرات4

 2017 سبتمبر 11 بداية من تاريخبعملية التسجيل عن بعد 

معاليم التسجيل : 

-السنة األولى والسنة الثانية لمختلف اإلجازات: 1

 دنانير 5.000 دينارا معلوم التسجيل + 30.000 دينارا مفصلة كما يلي:38.400 :القسط األول •

 1400 دنانير معلوم البريد +2.000معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي+

 .مليما معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية

  دينارا.30.000 القسط الثاني: •

 لمختلف اإلجازات: الثالثة-السنة 2

 دنانير 5.000 دينارا معلوم التسجيل + 40.000 دينارا مفصلة كما يلي:48.400 :القسط األول •

 مليما 1400 دنانير معلوم البريد +2.000معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي+

 معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية

  دينارا.40.000 القسط الثاني: •
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-الماجستيرات:  4
 دنانير معلوم 5.000 دينارا معلوم التسجيل+100.000 دينارا مفصلة كما يلي: 108.400 القسط األول: •

 مليما معلوم االنخراط 1400 دنانير معلوم البريد+2.000االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي+

في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية. 

 دينارا. 100.000:القسط الثاني •

: يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مالحظة

مجموع معلومي القسط األول و الثاني. 

:يجب على جميع الطلبة تعمير بطاقة اإلرشادات واإللتزام بإحترام النظام  الداخلي للمدرسة ،  مالحظة هامة •

 وإتباع مراحل ذلك بكل http://www.essted.rnu.tn/fra/ficheوجوبا وحصريا على موقع واب المؤسسة 

 دقة خاصة إدراج الصورة الشمسية.

الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل: 
نسخة من بطاقة التعريف ،  صور شمسية3 ،: بطاقة التعيين,وصل دفع معاليم التسجيل بالنسبة إلى الطلبة الجدد-1

 شهادة الفحص ،نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد البكالوريا،نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا، الوطنية

. بطاقة اإلرشادات واإللتزام بإحترام النظام  الداخلي)، وصل يسحب من موقع واب المدرسة (  الملف الصحي، الطبي

بطاقة اإلرشادات واإللتزام ، وصل يسحب من موقع واب المدرسة (   وصل دفع معاليم التسجيلبالنسبة للطلبة القدامى: -2

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية. صور شمسية2، بإحترام النظام  الداخلي)

، وصل وصل دفع معاليم التسجيل، :شهادة مغادرةبالنسبة إلى الطلبة القدامى القادمين من مؤسسات جامعية أخرى -3

 نسخة من بطاقة ، صور شمسية3، بطاقة اإلرشادات واإللتزام بإحترام النظام  الداخلي)يسحب من موقع واب المدرسة (  

الملف الصحي. ، نسخ من كشوفات األعداد السابقة مشهود بمطابقتها لألصل، التعريف الوطنية

 :الفحص الطبي الجامعي

 تعلم ،نظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكانهم :الطلبة الجدد-1

المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم جميع الطلبة الجدد الموجهين إليها أنه عليهم االستظهار بوصل إيداع الملف 

 أما بالنسبة للجدد المعنيين ،الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة و ذلك للحصول على شهادة التسجيل و بطاقة الطالب

باللقاءات الطبية فإنه يتعين عليهم االتصال بالفريق الصحي بالمؤسسة وإتمام هذه العملية واالستظهار لدى اإلدارة بما 

  بمقر المدرسة .2017 سبتمبر 14-13-12. وذلك أيام يفيد

 الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذا استحقوا ورغبوا في ذلك.  بإمكان:الطلبة القدامى -2

  2016 سبتمبر 04 ملفات تسجيلهم (تقديم الوثائق المذكورة سابقا) بداية من استكمال: يجب على جميع الطلبة مالحظة هامة

     آخر أجل الستكمال الملفات بالنسبة لجميع الطلبة.2015 سبتمبر 08الجمعة ويكون يوم  بالنسبة لمختلف اإلجازات.

http://www.essted.rnu.tn/fra/fiche
http://www.essted.rnu.tn/fra/fiche

