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بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية 2020-2019
يعلم مدير املعهد العالي إلطارات الطفولة كافة الطلبة املنتمين واملوجهين إلى املؤسسة أن التسجيل عن
بعد يتم وجوبا وحصريا عبر املوقع املوحد  www.inscription .tnيوم  31أوت  2019إلى غاية  9سبتمبر 2019.
 1معاليم التسجيل:
املرحلة

القسط األول

القسط الثاني

السنة األولى من االجازة في علوم

23د

15د

تفاصيل معاليم التسجيل
 15دينار القسط األول من معلوم
التسجيل
 5دينار معلوم االنخراط في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي

التربية والسنوات الثانية من اإلجازتين
األساسية والتطبيقية.

 2دينار معلوم البريد
 1دينار معلوم االنخراط في تعاونية
الحوادث املدرسية.
 20دينار القسط األول من معلوم
التسجيل
 5دينار معلوم االنخراط في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي

السنة الثالثة من اإلجازتين األساسية
والتطبيقية.

28د

20د

 2دينار معلوم البريد
 1دينار معلوم االنخراط في تعاونية
الحوادث املدرسية.
 50دينار القسط األول من معلوم
التسجيل

 5دينار معلوم االنخراط في الصندوق
ماجستير للبحث املاجستير املنهي

58د

50د

الوطني للضمان االجتماعي
 2دينار معلوم البريد
 1دينار معلوم االنخراط في تعاونية
الحوادث املدرسية.

مالحظة:
يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل املطلوب في هذه
الحالة مجموع معلومي القسطين األول والثاني.
 2الوثائق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل:
يتعين على كل طالب أن يتقدم شخصيا إلى مقر املعهد الكائن بنهج الطيب املهيري عدد  26قرطاج درمش
بالوثائق املطلوبة أسفله الستكمال تسجيله علما وأنه ال يعتبر مرسما بصفة نهائية إن لم يقم بهذا اإلجراء.
هذا ويتعين على كل طالب القيام شخصيا بعملية التسجيل ،والحرص على إدراج كل املعلومات املطلوبة.
 بالنسبة إلى الطلبة القدامى املنتمين إلى املؤسسة:
 وصل دفع معلوم التسجيل الجامعي  2صور شمسية بطاقة ارشادات يتم سحبها من إدارة املعهد يوم الترسيم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الطلبة الجدد:
 وصل دفع معلوم التسجيل الجامعي  4صور شمسية بطاقة ارشادات يتم سحبها من إدارة املعهد يوم الترسيم نسخة من كشف أعداد البكالوريا الدفتر الصحي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للطلبة القدامى في إطار إعادة التوجيه:
 وصل دفع معلوم التسجيل الجامعي 4 -صور شمسية

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من كشف أعداد البكالوريا الدفتر الصحي شهادة مغادرة مسلمة من املؤسسة األصلية بطاقة ارشادات يتم سحبها من إدارة املعهد يوم الترسيم 3الفحص الطبي:
الفحص الطبي إجباري بالنسبة إلى الطلبة الجدد لذا يتعين عليهم القيام به في أقرب مركز صحة أساسية ملقر
سكناهم وتجدر اإلشارة إلى أنهم مطالبون بإيداع ملفهم الصحي لدى الفريق الصحي باملعهد مقابل الحصول
على وصل إيداع يتعين االستظهار به للقيام بإجراءات التسجيل اإلداري.
 4روزنامة استكمال وثائق التسجيل وانطالق الدروس:
تاريخ استكمال وثائق
التسجيل

املستوى

التوقيت واملكان

السنة األولى من اإلجازة في
علوم التربية

 12سبتمبر  2019ابتداء
2019/9/4

من التاسعة صباحا إلى
الثانية بعد الظهر

السنوات الثانية والثالثة
من اإلجازات األساسية
والتطبيقية

انطالق الدروس

من

الثامنة

والنصف

صباحا.
 12سبتمبر  2019ابتداء

2019/9/6

من التاسعة صباحا إلى
الثانية بعد الظهر

السنة الثانية ماجستير

من

الثامنة

والنصف

صباحا.
 12سبتمبر  2019ابتداء

2019/9/11

من التاسعة صباحا إلى
الثانية بعد الظهر

من

الثامنة

والنصف

صباحا.

 الطالب الذي ال يلتحق بالدروس خالل مدة تتجاوز أسبوعا بداية من تاريخ انطالقها ،يتحمل تبعات
ذلك حسب ما نص عليه القانون الداخلي للمؤسسة.
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