
 

 )إجازة( الطلبة ترسيمبالغ 

 2020/2021بعنوان السنة الجامعية 

 

 تتم 2020/2021لسنة الجامعية الترسيم بعنوان ا عملية أن المنتمين إليها اإلجازة كافة طلبة واالجتماعية بتونس اإلنسانيةكلية العلوم  علم عميدي

 عبر الموقع الموحدحصريا و  وجوبايتم  لترسيم ا خالص معاليم أنو www.fshst.rnu.tn يةالكلموقع واب على  حصرياو  وجوبا

www.inscription.tn  زنامة التاليةوحسب الر: 

 

 و االجتماعية : اإلنسانيةن لكلية العلوم والطلبة الجدد الموجه  -1
 

 حسب الجدول التالي : الترسيم إجراءات إتمامعلى الطلبة الموجهين الجدد للكلية 
 

 2020سبتمبر  19حتى يوم  2020سبتمبر  10بداية من يوم  دفع معاليم الترسيم

 الترسيم األولي عبر موقع واب الكلية
 )بطاقة االرشادات(

 
 2020سبتمبر  19حتى يوم  2020سبتمبر  10بداية من يوم 

 2020سبتمبر  19حتى يوم  2020سبتمبر  14بداية من يوم  استكمال ملفات الترسيم بالكلية

 
 نظاميين()طلبة  الثالثةالسنة و (نظاميين و تسجيل استثنائي )طلبة الثانية ةالسن الطلبة الناجحين في الدورة الرئيسية : -2

 

 2020سبتمبر  19حتى يوم  2020سبتمبر  12بداية من يوم  دفع معاليم الترسيم

 الترسيم األولي عبر موقع واب الكلية
 )بطاقة االرشادات(

 
 2020سبتمبر  19حتى يوم  2020سبتمبر  12بداية من يوم 

 2020سبتمبر  22حتى يوم  2020سبتمبر  16بداية من يوم  استكمال ملفات الترسيم بالكلية

 
و الناجحين في دورة المراقبة جميع  النقلوعن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه  مواعيد خالص معاليم الترسيم -3

 :المستويات 

 . االمتحانات الخاصة بدورة المراقبة إتمامبعد  2020/2021عن مواعيد الترسيم للسنة الجامعية الحالية  نسيتم االعال

 : الترسيم معاليم- 4

 كما يلي : معاليم الترسيموقع ضبط 

 :طلبة نظاميين 

 دينارا مفصلة كما يلي: 33 اإلجازاتمن مختلف و الثالثة والثانية  األولىللسنوات  األول*القسط 

معلوم البريد)عوضا عن الظروف  دنانير 2دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي+ 5 دينارا معلوم التسجيل+ 25 

 .المدرسية والجامعيةمعلوم االنخراط في تعاونية الحوادث  دينار 1+الطوابع البريدية( و

 .دينارا 25من مختلف اإلجازات و الثالثة للسنوات األولى والثانية  ي*القسط الثان

معلومي القسط  ويكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مجموع والثاني معا األوليمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين  مالحظة:    

 و يعفى من خالص القسط الثاني الطلبة المتمتعين بمنحة أو بقرض جامعي. والثاني. األول

 .أصلية من خالص معلوم التسجيل أبناء قطاع التعليم العالي مع االستظهار بنسخة من بطاقة تعريف الولي وشهادة العمل ىيعف

 

 

http://www.fshst.rnu.tn/
http://www.inscription.tn/


 طلبة غير نظاميين تسجيل استثنائي dérogataires 

 ( مفصلة كما يلي:دينارا )معلوم سنوي 73يجب دفع معلوم الترسيم كامال 

دينارا معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية  1)عوضا عن الظروف والطوابع البريدية( + معلوم البريد دنانير 2+علوم التسجيل م دينارا 70

 والجامعية.

 

 : الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل-5

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

تسحب  وبطاقة إرشادات تعمر وجوبا  2عدد *

  www.fshst.rnu.tn من موقع واب الكلية

بطاقة إرشادات تعمر وجوبا و  2عدد *

تسحب من موقع واب الكلية 

www.fshst.rnu.tn 

سحب من العون بطاقة إرشادات ت 2عدد *

الذي يقوم باستالم ملفات الترسيم و تعمر بكل 

 دقة 

 وصل دفع معاليم التسجيل 2عدد * وصل دفع معاليم التسجيل 2عدد * وصل دفع معاليم التسجيل 2عدد *

 شمسية حديثة ةصور* شمسية حديثة ةصور* شمسية حديثة ةصور*

نسخ من بطاقة التعريف  2عدد * نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  2عدد *

 الوطنية

 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية 2عدد *

من كشف أعداد مطابقة لألصل نسخة *

 الباكالوريا

 امن شهادة الباكالوريمطابقة لألصل نسخة *

نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد * 

 الباكالوريا

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا *

 الدفتر الصحي*  الدفتر الصحي*

 شهادة مغادرة)األصلية(*

األعداد  اتمن كشوفمطابقة لألصل نسخ *

 للسنوات السابقة 

األصل من اإلذن بالتسجيل يأخذ من الجامعة *

بالنسبة للطلبة المتمتعين بنقلة أو إعادة 

 توجيه 

 جميع الوثائق المطلوبة إجبارية.*مالحظة : 

 الفحص الطبي الجامعي: -6

و االجتماعية  اإلنسانيةسكناهم تعلم كلية العلوم  لمقر  أساسيةالطلبة الجدد الفحص الطبي في اقرب مركز صحة  إلجراءنظرا  : الطلبة الجدد

الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالكلية وذلك للحصول على شهادة  إيداعنه عليهم االستظهار بوصل ا إليهابتونس جميع الطلبة الموجهين 

هذه  العملية  وإتماماالتصال بالفريق الصحي بالكلية  يتعين عليهم ءات الطبية فانهاالجدد المعنيين باللق إلىبالنسبة  أماالتسجيل وبطاقة الطالب.

 بطاقة طالب(.و  تسجيلال)شهادة  بما يفيد ذلك ليتمكنوا من الحصول على جميع وثائقهم الجامعية اإلدارةواالستظهار لدى 

 غبوا في ذلك.إذا ر أو عند الحاجةالطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي  بإمكان :القدامى الطلبة

 :  مالحظات هامة

  تعمر بطاقة اإلرشادات وجوبا على موقع الكلية و يسحب منها نسختين الستكمال ملف الترسيم 
 . كل ملف ترسيم تنقصه وثيقة من الوثائق المطلوبة يرفض 
 . كل مطلب تنقصة وثيقة مطابقة لألصل يرفض 
 . ال يقبل اي ملف يرد علينا بعد اآلجال المحددة 

 شخصي و ال يقبل إال من الطالب المعني به ملف الترسيم. 

 العميد                                                                                                  

 جميل شاكر                                                                                      
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