
 

 (إجازة)بالغ ترسيم الطلبة 

 2017/2016بعنوان السنة الجامعية 

 

 

تتم 2017 / 2016عملٌة الترسٌم بعنوان السنة الجامعٌة  أن كافة طلبة اإلجازة المنتمٌن إلٌها  العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونستعلم عمٌدة كلٌة

 .5على أن ٌقع استكمال ملف الترسٌم حسب الروزنامة المفصلة بالفقرة  www.fshst.rnu.tnالكليةوحصرٌا على موقع واب  وجوبا 

 :حسب الروزنامة التالٌة www.inscription.tn عبر الموقع الموحد وجوبا وحصريا خالص معالٌم الترسٌم ٌتم كما ٌعلم أن

 :الطلبة القدامى -1

 مواعيد التسجيل 

الناجحون في الدورة الرئيسية ودورة 
 التدارك

 من 

 2016 أوت 01

 إلى

 2016 أوت 31

 2016أوت 31   2016 أوتdérogataires    01 تسجيل استثنائي 

 

 :الطلبة الجدد -2

 مواعيد التسجيل الموجهون في

 إلى من

 2016 اوت 04 2016 جوٌلٌة 26 الدورةاألولى

 2016 أوت 07 2016جوٌلٌة29 الدورة الثانية

 2016 أوت 20 2016أوت 07 الدورة النهائية

 

 :مواعيد خالص معاليم الترسيم عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه أو النقلة -3

 .2016سبتمبر 11ٌتم خالص معلوم ترسٌم الطلبة الذٌن تمت نقلتهم أوإعادة توجٌههم إلى الكلٌة فً اجل أقصاه ٌوم

 :معاليم الترسيم -4

 : طلبة نظاميين4-1

 :دٌنارا مفصلة كما ٌلً 23 القسط األول للسنوات األولى والثانٌة من مختلف اإلجازات*

عوضا عن الظروف والطوابع )دنانٌر معلوم البرٌد 2+دنانٌر معلوم االنخراط فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 5 +دٌنارا معلوم التسجٌل 15

 .دٌنار معلوم االنخراط فً تعاونٌة الحوادث المدرسٌة والجامعٌة 1 +(البرٌدٌة

 . دٌنارا15القسط الثانٌللسنوات األولى والثانٌة من مختلف اإلجازات *

 :دٌنارا مفصلة كما ٌلً 28 القسط األول لسنوات الثالثة من مختلف اإلجازات*

عوضا عن الظروف ) دنانٌر معلوم البرٌد2+دنانٌر معلوم االنخراط فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 5+دٌنارا معلوم التسجٌل  20 

 . دٌنارا معلوم االنخراط فً تعاونٌة الحوادث المدرسٌة والجامعٌة1 +(والطوابع البرٌدٌة

 .دٌنارا  20 القسط الثانً لسنوات الثالثة من مختلف اإلجازات**
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وٌكون معلوم التسجٌل المطلوب فً هذه الحالة مجموع معلومً القسط األول  معاٌمكن للطالب دفع معالٌم التسجٌل للقسطٌن األول والثانً :مالحظة

 .وٌعفى من خالص القسط الثانً الطلبة المتمتعٌن بمنحة أو بقرض جامعً.والثانً

 .ٌعفً من خالص معلوم التسجٌل أبناء قطاع التعلٌم العالً مع االستظهار بنسخة من بطاقة تعرٌف الولً وشهادة العمألصلٌة

  dérogataires     طلبة غير نظاميين تسجيل استثنائي4-2

 :مفصلة كما ٌلً (معلوم سنوي) دٌنارا 48ٌجب دفع معلوم الترسٌم كامال 

عوضا عن الظروف )دنانٌر معلوم البرٌد 2+دنانٌر معلوم االنخراط فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 5+دٌنارا معلوم التسجٌل  40 

 . دٌنار معلوم االنخراط فً تعاونٌة الحوادث المدرسٌة والجامعٌة1 +(والطوابع البرٌدٌة

 :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل-5

 بالنسبة للنقل و االجانب و اعادة التوجيه بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للكلية بالنسبة للطلبة الجدد

 بطاقة إرشادات تعمر وجوبا و تسحب من 2

 (سحب نسختين وجوبا) موقع واب الكلٌة

www.fshst.rnu.tn 

بطاقة إرشادات تعمر وجوبا و تسحب من 
( سحب نسختين وجوبا)موقع واب الكلٌة 

www.fshst.rnu.tn 

بطاقة إرشادات تعمر وجوبا و تسحب من 
 (سحب نسختين وجوبا)موقع واب الكلٌة 

www.fshst.rnu.tn 

 وصل دفع معالٌم التسجٌل وصل دفع معالٌم التسجٌل وصل دفع معالٌم التسجٌل

  صور شمسٌة حدٌثة2  صور شمسٌة حدٌثة2  صور شمسٌة حدٌثة2

  نسخ من بطاقة التعرٌف الوطنٌة2  نسخ من بطاقة التعرٌف الوطنٌة2  نسخ من بطاقة التعرٌف الوطنٌة2

 نسخة من كشف أعداد الباكالورٌا
 (مطابقة لألصل)

 و نسخة من شهادة الباكالورٌا
 (مطابقة لألصل)

 

 نسخة من كشف أعداد الباكالورٌا
 (مطابقة لألصل)

 و نسخة من شهادة الباكالورٌا
 (مطابقة لألصل)

 الدفتر الصحً

 الدفتر الصحً

 (األصلٌة)شهادة مغادرة

نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة 
 (مطابقة لألصل)

األصل من اإلذن بالتسجٌل ٌأخذ من الجامعة 
 بالنسبة للطلبة المتمتعٌن بنقلة أو إعادة توجٌه

 

 .كل مطلب استكمال ملف تسجيل تنقصه وثيقة أو مطابقة لألصل يعتبر الغيا:مالحظة

 :الفحص الطبي الجامعي-6

نظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطبً فً اقرب مركز صحة أساسٌة  لمقر  سكناهم تعلم كلٌة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة :الطلبة الجدد

بتونس جمٌع الطلبة  الموجهٌن إلٌهاانه علٌهم االستظهار بوصل إٌداع الملف الطبً لدى الفرٌق الصحً بالكلٌة وذلك للحصول على شهادة 

أما بالنسبة إلى الجدد المعنٌٌن باللقاءات الطبٌة فانه ٌتعٌن علٌهم االتصال بالفرٌق الصحً بالكلٌة وإتمام هذه  العملٌة .التسجٌل وبطاقة الطالب

 .(بطاقة الطالب’شهادة تسجٌل)واالستظهار لدى اإلدارة بما ٌفٌد ذلك لٌتمكنوا من الحصول على جمٌع وثائقهم الجامعٌة

 .إذا رغبوا فً ذلك أو بإمكان الطلبة القدامى القٌام بالفحص الطبً عند الحاجة:الطلبةالقدامى

 :استكمال ملف التسجيل-7

 :ٌتعٌن استكمال الترسٌم  بتوفٌر الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله و ذلك حسب اآلجال التالٌة-

 .(جمٌع االختصاصات )السنوات األولى:2016 سبتمبر 06 و 05-

 .(جمٌع االختصاصات)السنوات الثانٌة :2016سبتمبر  07-

 .(جمٌع االختصاصات)السنوات الثالثة :2016 سبتمبر 08-
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