
     
 
 
 

  الجمھوریّة التونسیة                  
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي        

جامعة منّوبة                   
   المدرسة العلیا لعلوم وتكنولوجیات التصمیم     

  

     2018-2019 بالغ تسجیل الطلبة بعنوان السنة الجامعیة

     

 المدرسة العلیا لعلوم وتكنولوجیات التصمیم كافة الطلبة المنتمین إلى المدرسة أن التسجیل للسنة الجامعیة ةرعلم مدیت 

 :حسب الروزنامة التالیة www.inscription.tn:  یتم وجوبا و حصریا عبر الموقع الموحد ،2018-2019

  : تسجیل الطلبة القدامى عن بعد -1

  2018 سبتمبر 01إلى  2018أوت  15الناجحون في الدورة الرئیسیة ودورة التدارك من 

  :تسجیل الطلبة الجدد عن بعد-2

  2018سبتمبر  08 ىإل 2018أوت   15الموجھون في جمیع الدورات من 

تسجیل الطلبة الذین تمت نقلتھم أو  : التسجیل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنیین بإعادة التوجیھ أو النقلة -3

  2018سبتمبر 08إعادة توجیھھم من طرف الجامعات أو اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة في اجل أقصاه یوم 

الماجستیرات القیام  ىحدإیتعین على الطلبة الذین وقع التصریح بقبولھم في : التسجیل في مختلف الماجستیرات -4

  2018سبتمبر  17 بدایة من تاریخبعملیة التسجیل عن بعد 

  :معالیم التسجیل 

  :السنة األولى والسنة الثانیة لمختلف اإلجازات-1

 دنانیر  5.000+ دینارا معلوم التسجیل  30.000:دینارا مفصلة كما یلي 38.400 :القسط األول

 1400+دنانیر معلوم البرید  2.000+معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .ملیما معلوم االنخراط في تعاونیة الحوادث المدرسیة والجامعیة

 دینارا 30.000 :القسط الثاني. 

  :لمختلف اإلجازات ثةالثالالسنة -2

 دنانیر  5.000+ دینارا معلوم التسجیل  40.000:دینارا مفصلة كما یلي 48.400 :القسط األول

ملیما  1400+دنانیر معلوم البرید  2.000+معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 معلوم االنخراط في تعاونیة الحوادث المدرسیة والجامعیة

  دینارا 40.000 :الثانيالقسط. 
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  :الماجستیرات-  4

 دنانیر معلوم  5.000+دینارا معلوم التسجیل 100.000: دینارا مفصلة كما یلي 108.400 :القسط األول

ملیما معلوم االنخراط  1400+دنانیر معلوم البرید 2.000+االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  .في تعاونیة الحوادث المدرسیة و الجامعیة

 دینارا 100.000:القسط الثاني.  

للطالب دفع معالیم التسجیل للقسطین األول و الثاني معا و یكون معلوم التسجیل المطلوب في ھذه الحالة  یمكن: مالحظة

  .مجموع معلومي القسط األول و الثاني

 للمدرسة ، الداخلي  النظام بإحترام یجب على جمیع الطلبة تعمیر بطاقة اإلرشادات واإللتزام : مالحظة ھامة

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

  .بكل دقة خاصة إدراج الصورة الشمسیة

  :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجیل

نسخة من بطاقة التعریف ، صور شمسیة 3 ، وصل دفع معالیم التسجیل,التعیین بطاقة: بالنسبة إلى الطلبة الجدد-1

شھادة الفحص  كشف أعداد البكالوریا،من نسخة مطابقة لألصل ،نسخة مطابقة لألصل من شھادة الباكالوریا، الوطنیة

  .)م النظام  الداخليبطاقة اإلرشادات واإللتزام بإحترا(  ، وصل یسحب من موقع واب المدرسة الملف الصحي، الطبي

بطاقة اإلرشادات واإللتزام (  وصل یسحب من موقع واب المدرسة ، وصل دفع معالیم التسجیل :بالنسبة للطلبة القدامى -2

  .،نسخة من بطاقة التعریف الوطنّیةصور شمسیة 2، )بإحترام النظام  الداخلي

وصل ، وصل دفع معالیم التسجیل، شھادة مغادرة:أخرىبالنسبة إلى الطلبة القدامى القادمین من مؤسسات جامعیة  -3

نسخة من بطاقة  ، صور شمسیة3 ،)بطاقة اإلرشادات واإللتزام بإحترام النظام  الداخلي(  یسحب من موقع واب المدرسة 

  .الملف الصحي، نسخ من كشوفات األعداد السابقة مشھود بمطابقتھا لألصل، التعریف الوطنیة

  :الفحص الطبي الجامعي

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

المدرسة العلیا لعلوم و تكنولوجیات التصمیم جمیع الطلبة الجدد الموجھین إلیھا أنھ علیھم االستظھار بوصل إیداع الملف 

أما بالنسبة للجدد المعنیین  ،الطبي لدى الفریق الصحي بالمؤسسة و ذلك للحصول على شھادة التسجیل و بطاقة الطالب

م االتصال بالفریق الصحي بالمؤسسة وإتمام ھذه العملیة واالستظھار لدى اإلدارة بما باللقاءات الطبیة فإنھ یتعین علیھ

  .بمقر المدرسة  2018سبتمبر  14-13-12وذلك أیام  .یفید

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

 2018 سبتمبر 03بدایة من ) تقدیم الوثائق المذكورة سابقا(ملفات تسجیلھم  استكمالیجب على جمیع الطلبة : مالحظة ھامة

    .آخر أجل الستكمال الملفات بالنسبة لجمیع الطلبة 2018 سبتمبر 07 الجمعةویكون یوم  .بالنسبة لمختلف اإلجازات

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

