
الجمھوریة التونسیة    
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

    جامعة تونس       
المعھد العالي للفنون الجمیلة بتونس 

2017/2018بالغ تسجیل الطلبة بعنوان السنة الجامعیة 
          یعلم مدیر المعھد العالي للفنون الجمیلة بتونس كافة الطلبة المنتمین إلى المعھد أن التسجیل یتم وجوبا و حصریا عبر 

. حسب الرزنامة التالیة www.inscription.tnالموقع الموحد
1 : بدایة من  تسجیل الطلبة القدامى عن بعد  – 2017 اوت 25

2 : یومان بعد اإلعالن عن نتائج كل دورة من دورات التوجیھ تسجیل الطلبة الجدد عن بعد–
3 : یتم تسجیل الطلبة الذین تمت نقلتھم أو إعادة توجیھھم سواء من – تسجیل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنیین بإعادة التوجیھ أو النقلة

2017سبتمبر  12طرف الجامعات أو من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبیة في أجل أقصاه 
: من  تسجیل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنیین بالتسجیل االستثنائي   2017 سبتمبر  26   في أجل أقصاه 2017 سبتمبر 12

 بالنسبة للطلبة المعنیین بالتسجیل االستثنائي فأنھم مطلوبون بتقدیم مطلب في التسجیل و ذلك من خالل تعمیر مطبوعة في ھذا :مالحظة
یوم الغرض تسحب من مكتب الضبط وقد حدد  12 2015  سبتمبر   .كآخـر أجـل لقبول المطالب   

4 : یتعین على الطلبة المرخص لھم بالتسجیل بالسنة الثانیة ماجستیر -تسجیل طلبة السنة الثانیة ماجستیر في جمیع االختصاصات عن بعد
2017 اوت 25في جمیع االختصاصات القیام بعملیة التسجیل عن بعد عبر الموقع بدایة من 

-معالیم التسجیل :5
 د     58.000    مرحلة اإلجازة         

 د مفصلة كما یلي:    33.000  مرحلة اإلجازة األولالقسط  * 
دینارا معلوم البرید +دینار واحد 02دنانیر معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +5دینارا معلوم التسجیل +25( 

معلوم اإلنخراط في تعاونیة الحوادث المدرسیة و الجامعیة ).
:مرحلة اإلجازةالقسط الثاني *   دینارا.25

 د     118.000    مرحلة الماجستیر      
للماجستیر     االوللقسط*ا  دینارا مفصلة كما یلي:63.000

)100  دینارا معلوم البرید + دینار واحد 02 دنانیر معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +5 معلوم التسجیل +  دینارا
معلوم اإلنخراط في تعاونیة الحوادث المدرسیة و الجامعیة ) .

: للماجستیرالقسط الثاني *   دینارا .55.000
مالحظة : یمكن للطالب دفع معالیم التسجیل للقسطین األول و الثاني معا و یكون معلوم التسجیل المطلوب في ھذه الحالة مجموع معلومي 

القسط األول و الثاني.
جیل االستثنائي التس 78.000 70 ( دینارا  یدفع مرة واحدة عند عملیة التسجیل وال یمكن تقسیطھ.  دنانیر 5 معلوم التسجیل +  دینارا

 دینارا معلوم البرید + دینار واحد معلوم اإلنخراط في تعاونیة الحوادث 02معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +
المدرسیة و الجامعیة ) .

6  :رزنامة انطالق الدروس و استكمال وثائق التسجیل – 
  رزنامةأ/ال

استكمال وثائق التسجیل انطالق الدروس السنة و الشعبة
2017سبتمبر 12 2017سبتمبر  11 و 8    جمیع  السنة الثانیةر السنة األولى  الماجستیر

االختصاصات
2017سبتمبر 12 2017  سبتمبر 8و7  جمیع السنة الثالثةجمیع االختصاصات و السنة الثانیة 

  االختصاصات
2017 سبتمبر 7 و 6 2017سبتمبر 12 جمیع االختصاصاتالسنة األولى 

:

ب-الوثائق المطلوبة لالستكمال ملف التسجیل
:وصل دفع معالیم التسجیل ,  بالنسبة للطلبة الجدد- صور شمسیة ,نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة ,نسخة من كشف أعداد الباكالوریا و 2

الدفتر الصحي شھادة تفید إجراء الفحص الطبي مسلمة من طبیب الصحة األساسیة.
:وصل دفع معالیم التسجیل و بالنسبة للطلبة القدامى المنتمین إلى المؤسسة- صور شمسیة .2

:وصل دفع معالیم التسجیل,بالنسبة للطلبة القدامى القادمین من مؤسسة أخرى- 2 و نسخ من كشوف األعداد شھادة مغادرة صور شمسیة,
.بطاقة التعیینللسنوات السابقة مشھود بمطابقتھا لألصل,الدفتر الصحي و نسخة من بطاقة التعریف,نسخة من كشف أعداد الباكالوریا,

:ج-الفحص الطبي الجامعي
*الطلبة الجدد:نظرا إلجراء الطلبة الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحي أساسي لمقر سكناھم,فإن الطلبة الجدد مطالبون 

باإلستظھار بوصل إیداع الملف الطبي لدى الفریق الصحي بالمعھد و ذلك للحصول على شھادة التسجیل و بطاقة الطالب .



*الطلبة القدامى :بإمكان الطلبة القدامى القیام بالفحص الطبي للراغبین في ذلك.

للحصول على شھادة التسجیل و بطاقة طالب و بطاقة مكتبة یتعین على الطالب اإلتصال شخصیا بمصلحة الطلبة إلستكمال ملف *ھام جدا : 
التسجیل بتقدیم الوثائق المطلوبة (الترسیم عن بعد ال یعد تسجیال نھائیا ).

 .-یتعرض الطالب الذي ال یلتحق بالكلیة في ظرف أسبوع منذ انطالق الدروس للعقوبات المنصوص علیھا بالقانون الداخلي

  


