
  

 

الجمهوريت الخووطيت 

وسارة الخعليم العالي والبحث العلمي  

جامعت كابظ 

 املعهذ العالي للمىظوماث الصىاعيت بلابظ
 

 2019 - 2020بالغ حسجيل الطلبــــت بعىوان الطىت الجامعيت  
 

ا عبر املىكع  ٌعلم املعهد العالي للمىظىماث الصىاعيت بلابس كافت الطلبت املعىيين بعمليت الدسجيل باملعهد أن الدسجيل ًخم وجىبا وحصٍس

. 25/08/2018 من ًىم ابخداء www.inscription.tnاملىحد 

 
 

I - معاليم الدسجيل :

: لإلجاساث ألاضاضيت هي كاآلحي" أمذ"معاليم الدسجيل للطىواث ألاولى والثاهيت والثالثت هظام - 1

:  مفصلت كما ًلي د39.000: اللطس ألاوو * 

د 02+  دهاهير معلىم الاهخساط في الصىدوق الىطني للضمان الاجخماعي 05 +  د معلوم الدسجيل30)   دًىاز معلىم 02+  دًىاز معلىم البًر

. (الجامعيت الاهخساط في حعاوهيت الخأمين على الحىادث املدزسيت و

  د40.000: اللطس الثاوي* 
 

 :لإلجاساث الخطبيليت هي كاآلحي" أمذ"معاليم الدسجيل للطىواث ألاولى والثاهيت والثالثت هظام - 2

  : د مفصلت كما ًلي 41.500: اللطس ألاوو * 

د 02+  د معلىم الاهخساط في الصىدوق الىطني للضمان الاجخماعي 05 +  د معلوم الدسجيل30)  دًىاز معلىم الاهخساط 02+  د معلىم البًر

.  ( جأمين التربص2500+ في حعاوهيت الخأمين على الحىادث املدزسيت والجامعيت 

.  د40.000: اللطس الثاوي* 
 

: هي كاآلحي" أمذ"معاليم الدسجيل الخاصت بماجطخير البحث هظام - 3

 : د مفصلت كما ًلي109: اللطس ألاوو * 

د 02+  د معلىم الاهخساط في الصىدوق الىطني للضمان الاجخماعي 05 +  د معلوم الدسجيل100)   دًىاز معلىم 02+  د معلىم البًر

. (الجامعيت الاهخساط في حعاوهيت الخأمين على الحىادث املدزسيت و

  د110: اللطس الثاوي* 
 

: هي كاآلحي" أمذ" هظام هنيمعاليم الدسجيل الخاصت باملاجطخير الم- 4

 : د مفصلت كما ًلي111.500: اللطس ألاوو * 

د 02+  د معلىم الاهخساط في الصىدوق الىطني للضمان الاجخماعي 05 +  د معلوم الدسجيل100)   دًىاز معلىم 02+  د معلىم البًر

. (جأمين التربص 2500+ الاهخساط في حعاوهيت الخأمين على الحىادث املدزسيت والجامعيت

  د110: اللطس الثاوي* 
 

 : (حسجيل اضخثىائي)معاليم الدسجيل الخاصت بالطلبت املزضمين الجخياس الامخحاهاث - 5

  د لإلجاساث ألاضاضيت74.000 لإلجاساث الخطبيليت و  د76.500: كطس وحيذ * 
 

كىن معلىم الدسجيل املطلىب في هره الحالت مجمىع معلىم :مالحظت   ًمكن للطالب دفع معاليم الدسجيل لللسطين ألاول والثاوي معا ٍو

. اللسط ألاول والثاوي
 

II - الوثائم املطلوبت الضخكماو ملف الدسجيل :

                بطاكت ازشاداث حسحب من املىكع السسمي للمعهد طاكت حعيين، بوسخت من بطاكت الخعٍسف الىطىيت،   :باليطبت للطلبت الجذد- 

( (www.issig.rnu.tn  ، ،من شهادة الباكالىزٍا، وسخت من كشف أعداد   صىز شمسيت، وسخت 03وصل دفع معاليم الدسجيل

 .مضمون باللغت الفزوطيتو  الدفتر الصحي، الباكالىزٍا
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 صىز شمسيت 03وصل دفع معاليم الدسجيل و ، وسخت من بطاكت الخعٍسف الىطىيت  : باليطبت للطلبت اللذامى املىخمين إلى املؤضطت- 

 .مضمون باللغت الفزوطيتو 

 صىز 03وصل دفع معاليم الدسجيل و، وسخت من بطاكت الخعٍسف الىطىيت : باليطبت للطلبت اللذامى اللادمين مً مؤضطت أأزر - 

      من شهادة الباكالىزٍا، وسخت  وسخت، شمسيت، شهادة مغادزة مصحىبت بامللف الصحي ووسخ من كشىف ألاعداد للسىىاث السابلت

 .و مضمون باللغت الفزوطيت من كشف أعداد الباكالىزٍا والدفتر الصحي

كىن اسخكمال وثائم الدسجيل باملعهد : حسب السشهامت الخاليت  ٍو
 

جاريخ الدسجيل الشعبت  الطىت و

 2019ضبخمبر  09  جطبيليت و أضاضيتإجاسةالطىت الثالثت 

  2019 ضبخمير 10 أضاضيت الطىت الثاهيت إجاسة جطبيليت و

  2019 ضبخمبر                                    11 ر إجاسة جطبيليت و أضاضيتـالطىت ألاوو 

 2019 ضبخمبر                                    12  ثــــبحاوماجطخير ر املنهي و ــــــــــــــــــــــــــــــاملاجطتي
 

. ال ًلبل الترسيم في أي حال من ألاحىال إذا كان امللف مىلىصا من أي وثيلت أو ًلع جلدًمه بعد آلاجال: مالحظت
 

: الفحص الطبي الجامعي- 3

جسي الففص الططي بأكسب مسكص صحت أساسيت مللس سكنى . ليكن في علم طلبت السىت ألاولى الجدد أن الففص الططي الجاممي إجبازي  ٍو

.  الىاجح الجدًد في الباكالىزٍا مجاهيا وملابل الاسخظهاز بملفه الصحي الري حسلمه من معهده ألاصلي

م الصحي للمعهد  وذلك ملابل وصل  للحصىل على بطاكت طالب ًخعين على الىاجح الجدًد في الباكالىزٍا حسليم ملفه الططي إلى الفٍس

. اسخالم ملن ال حسخفم حالخه الطبيت مخابعت خاصت
 

 . على الطاعت الثامىت والزبع صباحا2019 ضبخمبر 12ًوم الثالثاء جىطلم الذروص : اهطالق الذروص - 4
 

جميع الطلبت ملشمون باحترام موعذ اهطالق الذروص والطالب الذي ال ًلخحم باملعهذ في ظزف أضبوع مً جاريخ اهطالق : هــــــام جــــــذا

الذروص ًكون عزضت للعلوباث املىصوص عليها باللاهون الذاألي، علما وان احدطاب الغياباث ضيكون مىذ بذاًت الطىت الجامعيت 

 .الجذًذة

 

 6011  املعهد العالي للمىظىماث الصىاعيت شازع صالح الدًن ألاًىبي كابس:العىوان 

   75.297.974 :الفاكظ - 75.291.788 :الهاجف


