
 الجمهىريت التىنسيت    

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 تىنسجامعت            

 الجميلت بتىنس المعهد العالي للفنىن 

2018/2019بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية   
 ن التسجيل يتم وجوبا و حصريا عرب كافة الطلبة املنتمني إىل املعهد أ  املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونسيعلم مدير           

 .الرزنامة التالية حسب  www.inscription.tnاملوقع املوحد
2015اوت  22بداية من  :تسجيل الطلبة القدامى عن بعد  – 1  
رات التوجيون بعد اإلعالن عن نتائج كل دورة من دو يوما :عن بعد الجددتسجيل الطلبة  –2  
يتم تسجيل الطلبة الذين متت نقلتهم أو إعادة توجيههم سواء من طرف اجلامعات أو من طرف  :أو النقلة عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيوتسجيل  –3

2015 سبتمرب 12العامة للشؤون الطالبية يف أجل أقصاه  اإلدارة  
   2015 سبتمرب  30يف أجل أقصاه    2015سبتمرب  12من   :بالتسجيل االستثنائيعن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين تسجيل 
في ىذا الغرض تسحب من فأنهم مطلوبون بتقديم مطلب في التسجيل و ذلك من خالل تعمير مطبوعة  بالنسبة للطلبة المعنيين بالتسجيل االستثنائي :مالحظة

  مكتب الضبط وقد حدد يوم 30  سبتمبر  2018 كآخػر أجػل لقبول المطالب.
القيام ماجستري يف مجيع االختصاصات  املرخص هلم بالتسجيل بالسنة الثانية : يتعني على الطلبةعن بعدجميع االختصاصات  في ماجستيرطلبة السنة الثانية  تسجيل-4

2015اوت  22بداية من  بعملية التسجيل عن بعد عرب املوقع  
: معاليم التسجيل-5  

           مرحلة اإلجازة   580000 د     
  * القسط األول مرحلة اإلجازة  33.000 د مفصلة  كما يلي:    

معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث  دينار واحددينارا معلوم الربيد +02يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي + االخنراطدنانري معلوم 2دينارا معلوم التسجيل +22 )
(. املدرسية و اجلامعية  

 * القسط الثاين مرحلة اإلجازة:22 دينارا.
 

         مرحلة الماجستير  1180000 د     
 *القسط االول للماجستري   33.000 دينارا مفصلة كما يلي:

معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث ر واحد دينا دينارا معلوم الربيد + 02دنانري معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي + 2معلوم التسجيل + دينارا  100)
 املدرسية و اجلامعية ( .

 *القسط الثاين للماجستري: 22.000  دينارا .
و  يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل المطلوب في ىذه الحالة مجموع معلومي القسط األول مالحظة :

0الثاني  
التسجيل االستثنائي 780000 دينارا  يدفع مرة واحدة عند عملية التسجيل وال يمكن تقسيطو0 )40  دينارا معلوم التسجيل +2 دنانري معلوم االخنراط يف الصندوق 

( . معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية و اجلامعيةدينار واحد  دينارا معلوم الربيد + 02الوطين للضمان االجتماعي +  
 

 6 – رزنامة انطالق الدروس و استكمال وثائق التسجيل :
 أ/الرزنامة  

 السنة و الشعبة انطالق الدروس استكمال وثائق التسجيل
2015سبتمرب  4و 3و 2 2015سبتمرب 12  مجيع االختصاصاتالسنة األولى    

2015سبتمرب 12  2015سبتمرب   11و10    مجيع االختصاصات ة الثالثةالسنو  مجيع االختصاصاتالسنة الثانية  

2015سبتمرب 12  2015سبتمرب  4و 3و 2   ر مجيع االختصاصاتالسنة األولى  املاجستري    
2015سبتمرب  11و  10 2015سبتمرب 12        مجيع االختصاصات السنة الثانية املاجستري  

: 
 

http://www.inscription.tn/


 
الوثائق المطلوبة لالستكمال ملف التسجيل-ب  

 
 1/مرحلة اإلجازة        

-بالنسبة للطلبة الجدد:وصل دفع معاليم التسجيل و  و  2صور مشسية و بطاقـــة إرشــــادات و النظام الداخلي و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ,نسخة من كشف أعداد 
شهادة تفيد إجراء الفحص الطيب مسلمة من طبيب الصحة األساسية.و الباكالوريا و الدفرت الصحي   

 -بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة:وصل دفع معاليم التسجيل و 2صور مشسية .
-بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى:وصل دفع معاليم التسجيل,2صور مشسية,شهادة مغادرة و نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود 

 مبطابقتها لألصل,الدفرت الصحي و نسخة من بطاقة التعريف,نسخة من كشف أعداد الباكالوريا,بطاقة التعيين.
 

 2/مرحلة الماجستير 
  الماجستير السنة األولى

 وصل دفع معاليم التسجيل و 2صور مشسية و بطاقـــة إرشــــادات و النظام الداخلي و نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود مبطابقتها لألصل و الدفرت الصحي 
نسخة من كشف أعداد الباكالورياو  و نسخة من بطاقة التعريف  
 الماجستير السنة الثانية 

النظام الداخلي  بطاقـــة إرشــــادات وو  صور مشسية2وصل دفع معاليم التسجيل و   
 

 و
:الفحص الطبي الجامعي-ج  

ن باإلستظهار بوصل إيداع امللف الطيب لدى لبة اجلدد مطالبو ملقر سكناىم,فإن الط أساسياجلامعي يف أقرب مركز صحي  *الطلبة اجلدد:نظرا إلجراء الطلبة الفحص الطيب
 الفريق الصحي باملعهد و ذلك للحصول على شهادة التسجيل و بطاقة الطالب .
 *الطلبة القدامى :بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطيب للراغبني يف ذلك.

 
*ىام جدا : للحصول على شهادة التسجيل و بطاقة طالب و بطاقة مكتبة يتعني على الطالب اإلتصال شخصيا مبصلحة الطلبة إلستكمال ملف التسجيل بتقدمي الوثائق 

 املطلوبة )الرتسيم عن بعد ال يعد تسجيال هنائيا (.
. لقانون الداخلييتعرض الطالب الذي ال يلتحق بالكلية يف ظرف أسبوع منذ انطالق الدروس للعقوبات املنصوص عليها با-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 جامعة تونس           
 املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونس

 

2018/2019بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية   
 

 رزنامة انطالق الدروس و استكمال وثائق التسجيل 
 

 السنة و الشعبة انطالق الدروس استكمال وثائق التسجيل
2015سبتمرب  4و 3و 2 2015سبتمرب 12  مجيع االختصاصاتالسنة األولى    

2015سبتمرب 12  2015سبتمرب   11و10    مجيع االختصاصات السنة الثالثةو  مجيع االختصاصاتالسنة الثانية  

2015سبتمرب 12  2015سبتمرب  4و 3و 2   ر مجيع االختصاصاتالسنة األولى  املاجستري    
2015سبتمرب  11و  10 2015سبتمرب 12        مجيع االختصاصات السنة الثانية املاجستري  

 
 

 الوثائق المطلوبة لالستكمال ملف التسجيل
 

 1/مرحلة اإلجازة        
-بالنسبة للطلبة الجدد:وصل دفع معاليم التسجيل و  و  2صور مشسية و بطاقـــة إرشــــادات و النظام الداخلي و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ,نسخة من كشف أعداد 

شهادة تفيد إجراء الفحص الطيب مسلمة من طبيب الصحة األساسية.و الباكالوريا و الدفرت الصحي   
 -بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة:وصل دفع معاليم التسجيل و 2صور مشسية .

-بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى:وصل دفع معاليم التسجيل,2صور مشسية,شهادة مغادرة و نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود 
 مبطابقتها لألصل,الدفرت الصحي و نسخة من بطاقة التعريف,نسخة من كشف أعداد الباكالوريا,بطاقة التعيين.

 
 2/مرحلة الماجستير 

  الماجستير السنة األولى
 وصل دفع معاليم التسجيل و 2صور مشسية و بطاقـــة إرشــــادات و النظام الداخلي و نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود مبطابقتها لألصل و الدفرت الصحي 

نسخة من كشف أعداد الباكالورياو  و نسخة من بطاقة التعريف  
 الماجستير السنة الثانية 

داخلي النظام ال بطاقـــة إرشــــادات وو  صور مشسية2وصل دفع معاليم التسجيل و   
 
 
 
 
 


