المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة مبنّوبـة

بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة اجلامعية 2017-2016
يعلم مدير املعهد العايل لفنون امللتميداي مبنوبة ،كافة الطلبة املنتمني إىل املعهد أن التسجيل للسنة اجلامعية
 2017-2016يتم ووجواب وحصراي عرب املوقع املوحد www.inscription.tn :حسب الروزانمة التالية:
 -1تسجيل الطلبة القدامى عن بعد:
من
 12أوت 2016

الطّلبة النّظاميني
الطلبة املسجلون تسجيال استثنائيا
 05سبتمرب 2016
Dérogataires

مـواعيـد التسجيل
إىل
 31أوت 2016
 21سبتمرب 2016

 -2تسجيل الطلبة اجلدد عن بعد:
املوج ــهون يف

مـواعيـد التسجيل
إىل
 31أوت 2016

الدورة األوىل

من
 30جويلية 2016

الدورة الثانية

 08أوت 2016

 31أوت 2016

الدورة النهائية

 12أوت 2016

 31أوت 2016

 -3التسجيل عن بعد ابلنسبة إىل الطلبة املعنيني إبعادة التوجيه أو النقلة :يتم تسجيل الطلبة الذين متت
نقلتهم أو إعادة توجيههم سواء من طرف اجلامعات أو من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية يف أجل أقصاه
يوم  10سبتمرب .2016

 -4معاليم التسجيل:
-السنة األوىل والسنة الثانية ملختلف اإلجازات:

 القسط األول  38.000 :دينارا مفصلة كما يلي 30.000 :دينارا معلوم التسجيل  5.000 +داننري
معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  2.000 +داننري معلوم الربيد  1.000 +د معلوم
االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية.
 القسط الثاين 30.000 :دينارا .
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 -السنة الثالثة ملختلف اإلجازات:

 القسط األول  48.000 :دينارا مفصلة كما يلي 40.000 :دينارا معلوم التسجيل  5.000 +داننري
معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  2.000 +داننري معلوم الربيد  1.000 +د معلوم
االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية.
 القسط الثاين 40.000 :دينارا .

-الدراس ـات اهلندسي ـة:

 القسط األول  48.000 :دينارا مفصلة كما يلي 40.000 :دينارا معلوم التسجيل  5.000 +داننري

معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  2.000 +داننري معلوم الربيد  1.000 +د معلوم
االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية.
 القسط الثاين 40.000 :دينارا .

-املاجستيـ ـر:

 القسط األول 108.000 :دينارا مفصلة كما يلي 100.000 :دينارا معلوم التسجيل  5.000 +داننري

معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  2.000 +داننري معلوم الربيد  1.000 +د معلوم
االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية.
 القسط الثاين 100.000 :دينارا.
مالحظ ـة * :ميكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطني األول والثاين معا ويكون معلوم التسجيل املطلوب يف هذه
احلالة جمموع معلومي القسط األول والثاين.
املؤرخ يف  03سبتمرب  ،2013يعفى موظفو وأعوان املخابر وعملة
* تطبيقا للمنشور عدد  31لسنة ّ 2013
التعليم العايل وأبنائهم من معاليم التّسجيل.

 -5الواثئق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل:
 ابلنسبة إىل الطلبة اجلدد :بطاقة التعيني تسحب من موقع التّوجيه اجلامعي ،وصل دفع معاليم التسجيل ،بطاقةإرشادات تسحب من إدارة املعهد وتعمر بكل دقة ،مطبوعة االلتزام ابحرتام النظام الداخلي للمعهد 3 ،صور مشسية،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،نسخة من شهادة البكالوراي ،نسخة من كشف أعداد البكالوراي ،شهادة الفحص
الّتسيم) ابلنّسبة
الطيب ،الدفرت الصحي ،إضافة شهادة عمل األب أو األم (ال يتجاوز اترخيها شهرا من اتريخ بداية ّ
إىل أبناء موظّفي وأعوان املخابر وعملة التعليم العايل.
 ابلنسبة إىل الطلبة القدامى :وصل دفع معاليم التسجيل ،بطاقة إرشادات تسحب من إدارة املعهد وتعمر بكل دقة،مطبوعة االلتزام ابحرتام النظام الداخلي للمعهد 2 ،صور مشسية ،نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ،إضافة شهادة

الّتسيم) ابلنّسبة إىل أبناء موظّفي وأعوان املخابر
عمل األب أو األم (ال يتجاوز اترخيها شهرا من اتريخ بداية ّ

وعملة التعليم العايل.
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 ابلنسبة إىل الطلبة القدامى القادمني من مؤسسات جامعية أخرى :شهادة مغادرة ،وصل دفع معاليم التسجيل،بطاقة إرشادات تسحب من إدارة املعهد وتعمر بكل دقة ،مطبوعة االلتزام ابحرتام النظام الداخلي للمعهد 3 ،صور
مشسية ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،نسخة من شهادة البكالوراي ،نسخة من كشف أعداد البكالوراي ،نسخ من
كشوفات األعداد السابقة مشهود مبطابقتها لألصل ،امللف الصحي،
 -ابلنّسبة إىل طلبة املاجستري ومرحلة تكوين املهندسني إضافة :نسخة من شهادة ختم الدروس ،نسخة من الشهادة

النّهائيّة.

 -6الفحص الطيب اجلامعي:
 -الطلبة اجلدد :جيري الطلبة اجلدد الفحص الطيب اجلامعي يف أقرب مركز صحة أساسية ملقر سكناهم مث يقع تقدمي

شهادة الفحص الطيب ضمن واثئق الرتسيم .كما يدعى الطلبة اجلدد املعنيني بتقدمي امللفات الصحية إىل القيام هبذه
العملية أايم  19و 20و 21سبتمرب  2016لتواجد فريق الصحة اجلامعية خالل هذه األايم ابملعهد.
 -الطلبة القدامى :إبمكان الطلبة القدامى القيام ابلفحص الطيب إذا استحقوا ورغبوا يف ذلك.

 -7روزانمة انطالق ال ّدروس واستكمال واثئق التّسجيل:
تنطلق ال ّدروس حسب الروزانمة التّالية:
السنة
ّ
طلبة ال ّدراسات اهلندسيّة

الطّلبة اجلدد

اتريخ انطالق ال ّدروس واستكمال واثئق التسجيل
* انطالق ال ّدروس2016/08/29 :

* آجال استكمال واثئق التسجيل:

بداية من يوم  29أوت  2016حسب الروزانمة املصاحبة
* انطالق ال ّدروس2016/09/15 :
* آجال استكمال واثئق التسجيل:

بداية من يوم  01سبتمرب  2016حسب الروزانمة املصاحبة
الطلبة القدامى
(خمتلف اإلجازات وطلبة املاجستري)

* انطالق ال ّدروس2016/09/15 :
* آجال استكمال واثئق التسجيل:

بداية من يوم  06سبتمرب  2016حسب الروزانمة املصاحبة
السنة الثالثة
الطلبة القدامى ّ

ملختلف اإلجازات

* انطالق ال ّدروس2016/09/15 :
* آجال استكمال واثئق التسجيل:

بداية من يوم  08سبتمرب  2016حسب الروزانمة املصاحبة
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للسنة اجلامعيّة 2017/2016
روزانمة استكمال واثئق التّسجيل ّ
تعلم إدارة املعهد كافة الطّلبة أ ّن القيام بعمليّة التّسجيل مباشرة ابملعهد وذلك ابستكمال واثئق ملف التّسجيل
(تقدمي الواثئق املذكورة أعاله)
حسب الروزانمة التّالية:
شهادة
ال ّ

املستوى

طلبة ال ّدراسات اهلندسية

مجيع املستوايت

الطلبة اجلدد:
والطلبة الناجحني يفمناظرة إعادة التوجيه
والراسبون من القدامى
الطّلبة القدامى

التاريخ
من 2016/08/29

من الساعة التاسعة صباحا

إىل 2016/08/31

الزوال
إىل الساعة الثانية بعد ّ

السنة األوىل

من 2016/09/01

خمتلف اإلجازات

إىل 2016/09/02

واملاجستري
السنة الثانية
ّ
السنة الثالثة
ّ

التوقيت

و يوم 2016/09/05

من الساعة التاسعة صباحا
الزوال
إىل الساعة الثانية بعد ّ

من 2016/09/06

من الساعة التاسعة صباحا

إىل 2016/09/07

الزوال
إىل الساعة الثانية بعد ّ

من 2016/09/08

من الساعة التاسعة صباحا

إىل 2016/09/09

الزوال
إىل الساعة الثانية بعد ّ

* ال يعترب الطالب مرمسا بصفة هنائية إال ابستكمال ملف التسجيل،
سيتعرض
مبؤسسته خالل م ّدة تتجاوز أسبوعا من انطالق ال ّدروس
* الطالب الذي ال يلتحق ّ
ّ
للعقوابت املنصوص عليها ابلقانون ال ّداخلي.

املدي ــر
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