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سجیل الطلبة سجیل الطلبةبالغ    بالغ 

  22002233__22002222  بعنوان السنة اجلامعیةبعنوان السنة اجلامعیة
يتّم  عن بعد  التسجيلاستخالص معلوم بالقيروان كافة الطلبة ان  إلعالمية و التصرفيعلم مدير المعهد العالي 

 مة التالية:و حسب الروزنا  wwwwww..iinnssccrriippttiioonn..ttnn وجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد

  

 :2022و الطلبة المعنيين بإعادة التوجيه دورة مارس  (ترسيم عادي) الطلبة القدامي ,الموجهون الجدد  الطلبة– 1

 04/09/2022أخر أجل لإلستخالص معلوم التسجيل عن بعد :           

 ):Candidat Libreالطلبة المسجلون في اإلمتحانات فقط (– 2         

 11/09/2022خر أجل لإلستخالص معلوم التسجيل عن بعد : أ          

  : لطلبة المعنيين باعادة التوجيه او النقلةا - 3

لطلبة الذين تمت نقلتهم او اعادة توجيههم سواء من طرف بالنسبة ل إستخالص معلوم التسجيل عن بعد  يتم

   11/09/2021 ماقصاه يو او من طرف االدارة العامة للشؤون الطالبية في اجل ةالجامع

  معاليم التسجيلمعاليم التسجيل--44

  المستوى  الشهادة
معلوم 

  التسجيل
 القسط األول

القسط 

  الثاني

: هندسة البرمجيات و نظم  اإلجازة في علوم اإلعالمية

  والوسائط المتعددة اإلعالميةالمعلومات + 
  30.000  38.000  68.000  جميع المستويات

 حمولةالم النظم : اإلعالمية نظم هندسة في اإلجازة

  األشياء وانترنات
  30.000  38.000  68.000  جميع المستويات

  30.000  38.000  68.000  جميع المستويات  اعالمية اتصرف : ذكاء األعمالاإلجازة في 

 :  في علوم التصرف اإلجازة

  المحاسبة + المالية + ادارة أعمال
  25.000  33.000  58.000  جميع المستويات

صادية : النقد والمالية والبنوك قتعلوم اإلالاإلجازة في 

  قتصادية والماليةاإلوالتأمين + الهندسة 
  25.000  33.000  58.000  جميع المستويات
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  المستوى  الشهادة
معلوم 

  التسجيل

القسط 

  األول

القسط 

  الثاني

  

: المحاسبة و المراقبة والتدقيق + بعث المهني الماجستير

الهندسة و ادارة المشاريع + +ماجستير  مهني في 

 االقتصادية والمالية

  : الماليةالبحث ماجستير

  55.000 63.000 118.000 جميع المستويات

: شبكات التطبيقات الموزعةالمهني الماجستير

  : نظم المعلومات الذكيةالبحث ماجستير
  70.000 78.000 148.000 جميع المستويات

     70.000 جميع المستويات Dérogataires: التسجيل االستثنائي

  

  ::  pprréé--iinnssccrriippttiioonn  eenn  lliiggnnee))عملية التسجيل األولي عن بعد (عملية التسجيل األولي عن بعد (  --55

  hhttttppss::////iissiiggkk..rrnnuu..ttnn//ffrraa//ffiicchhee  التالي  لتسجيل األولي عن بعد وجوبا و حصريا  عبر الرابطا تتم عملية

و تحميل صورة شخصية تكون صالحة لإلستخراج بطاقة  يقوم الطالب بتعمير المعلومات المطلوبة بكل دقة

يقوم بتحميل الوثائق الالزمة لإلستكمال ملف التسجيل (نسخة من ب.ت.و, كشف أعداد,....) و ذلك  اكمطالب 

  .11/09/2022في أجل أقصاه يوم 

على البريد  ةالتثبت من صحة الوثائق المرسلة عن بعد ,يتلقى الطالب رسالة إلكترونيالقيام بعملية بعد 

تفيد أنه قد تمت المصادقة على الملف الرقمي الخاص بعملية  اإللكتروني المذكور عند التسجيل األولي

   حسب الروزنامة التالية :  التسجيل,بعد ذلك يمكن للطالب الحصول على شهادة ترسيم و ذلك

  التاريخ   المستوى 

  2022سبتمبر  13و  12  السنوات األولى (جميع الشعب)

  2022سبتمبر  15و  14  السنوات الثانية (جميع الشعب)

  2022سبتمبر  16  السنوات الثالثة (جميع الشعب)

  

أو القادمين من  2022سواء الناجحين باكالوريا  بالمؤسسة الطلبة الجددليكن في علم كافة  -  : مالحظة

ال  بطاقة طالب لمن شهادة ترسيم و ان الفحص الطبي الجامعي اجباري ولن يتم تسليم مؤسسات جامعية أخرى

  لمقر سكناهم. ساسيةبه باقرب مركز صحة ألقيام و شهادة الفحص الطبي الذي يمكن ايستظهر بالملف الصحي 

المتعلقة بالمصادقة على الملف الرقمي  شهادة التسجيل األولي عن بعد طباعة  على جميع الطلبة  يجب -

 ادة الترسيم.للتسجيل  و اإلستظهار بها عند تسلم شه
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  ::لملف الرقمي الخاص بالتسجيللملف الرقمي الخاص بالتسجيلاا--66
 

  الوثائق المكونة للملف الرقميالوثائق المكونة للملف الرقمي  نوع التسجيلنوع التسجيل

   2022 باكالوريا طالب جديد

  وصل دفع معاليم التسجيل -
  بطاقة التعريف الوطنية -
  كشف اعداد الباكالوريا -
  شهادة الباكالوريا -
  بطاقة تعيين -

  2022طالب جديد باكالوريا 
  عيين)(إعادة ت
  

  وصل دفع معاليم التسجيل    -
  بطاقة التعريف الوطنية -
  كشف اعداد الباكالوريا  -
  شهادة الباكالوريا -
  بطاقة تعيين  -
  بطاقة إعادة تعيين -

 2022طالب جديد باكالوريا 
  )دورة أوت-(إعادة توجيه 

  

  وصل دفع معاليم التسجيل    -
  بطاقة التعريف الوطنية -
  باكالوريا كشف اعداد ال -
  شهادة الباكالوريا -
  بطاقة تعيين  -
  شهادة مغادرة من المؤسسة األصلية -

 طالب قديم 
  2022- 2021مرسم في السنة الجامعية 

  وصل دفع معاليم التسجيل -
  بطاقة التعريف الوطنية -
  كشف األعداد للسنة المنقضية  -
  شهادة نجاح بالنسبة للطلبة الناجحين -

 طالب قديم
  )دورة مارس-ادة توجيه(إع 

  وصل دفع معاليم التسجيل -
  بطاقة التعريف الوطنية -
  كشف األعداد للسنة المنقضية  -
  ترخيص في الترسيم من جامعة القيروان  -

  طالب قادم  من مؤسسة جامعية أخرى

  وصل دفع معاليم التسجيل  -
  بطاقة التعريف الوطنية - 
  شهادة مغادرة من المؤسسة األصلية -
  ترخيص في الترسيم من جامعة القيروان  -
  كشف اعداد الباكالوريا -
  شهادة الباكالوريا  -
  كشوف االعداد للسنوات الجامعية السابقة  -
شهائد النجاح للسنوات الجامعية السابقة بالنسبة للطلبة  -

  الناجحين
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  انطالق الدروس:انطالق الدروس:--77  

التي سيتم وضعها على ذمة الطلبة التي سيتم وضعها على ذمة الطلبة   األوقاتاألوقات  وفق جداولوفق جداول 2202سبتمرب  21 يومتنطلق الدروس تنطلق الدروس 

  hhttttppss::////iissiiggkk..rrnnuu..ttnn  موقع واب المعهدموقع واب المعهدعبر عبر 

    مدير المعهدمدير المعهد                    

  حمدي الخلفاوي     حمدي الخلفاوي                                                                                                                                                         

  

  الوثائق المكونة للملف الرقميالوثائق المكونة للملف الرقمي  نوع التسجيلنوع التسجيل

  تثنائي) طالب مترشح حر(ترسيم إس
  

  وصل دفع معاليم التسجيل (معلوم كامل) -
  بطاقة التعريف الوطنية -
  كشف األعداد للسنة المنقضية  -

 طالب قديم 
  (عودة للدراسة بعد إنقطاع) 

  وصل دفع معاليم التسجيل -
  بطاقة التعريف الوطنية -
  ترخيص في الترسيم من جامعة القيروان  -
  كشف اعداد الباكالوريا -
  ادة الباكالوريا شه -
    كشوف االعداد للسنوات الجامعية السابقة  -
شهائد النجاح للسنوات الجامعية السابقة بالنسبة للطلبة  -

  الناجحين

 طالب قديم 
  (عودة للدراسة بعد سحب ترسيم) 

  

  وصل دفع معاليم التسجيل  -
  بطاقة التعريف الوطنية -
  شهادة في سحب الترسيم  -
  كالورياكشف اعداد البا -
  شهادة الباكالوريا  -
كشوف االعداد للسنوات الجامعية السابقة بالنسبة للطلبة  -

  القدامى 
ترخيص في الترسيم من جامعة القيروان بالنسبة للطلبة الذين  -

  2022-2021قاموا بعملية سحب الترسيم قبل السنة الجامعية 


