
 2019نوفمبر  08 في  المنستير                                                         جامعة المنستير    

 كلية العلوم بالمنستير

 بالغ حول
 2020-2019روزنامة الترسيم للسنة الجامعية 

 

 :التسجيل بالكلية يتم على مرحلتين أن طلبتهاتعلم إدارة كلية العلوم بالمنستير كافة 

 

 :دفع رسوم التسجيل -1

  التسجيل حصريا عبر الموقع رسوميتم دفعwww.inscription.tn :  2019سبتمبر  14ابتداء من 

نهايااة  تاااري  يااتم تسااديد الاسااط البااان  قباال علااى أنالتسااجيل علااى قسااطين  رسااومدفااع النظاااميين بإمكااان الطلبااة 

 اغبين ف  تأجيل الترسيم ()دفع معلوم التسجيل كامال بالنسبة للرير.على أقصى تاد الدروس

 .التسجيل الطلبة المتحصلون على منحة جامعية أو قرض جامع   رسوميعفى من تسديد الاسط البان  من  -

دنااانير(  10دنااانير) عشاارةالتسااجيل  رسااوم يكااون التعلاايم العااال  والبحاام العلماا وزارة  المباشاارينعااوان انبالنساابة نبناااء  -

الكلية مصحوبين بشهادة عمال الاول  لتتكفال اردارة باإدرام أسامالهم علاى موقاع التساجيل عان  ويتوجب عليهم االتصال بإدارة

  .بعد

مان اجتيااز  التساجيل رساومالاسط الباان  مان دفع ب المطالبينالطلبة  سيتم آليا حرماننعلم كافة الطلبة أنه  :تنبيه 

 خالصها.ف  صورة عدم امتحانات الدورة الرليسية للسداس  البان  

 مجاالت التكوين ناريبالد التسجيل رسوم بالدينار ط األولـالقس بالدينار لقسط الثانيا

 المراحل التحضيرية 78   48 30

 الإلجازة األساسية و اإلجازة التطبيقية   68 38 30

 مهني و الماجستير بحث الالماجستير  148 78 70

 الدكتوراه  168 88 80

 ستثنائيالتسجيل اإل 78 تدفع قسط واحد

بالصااندوا الااوطن  لل ااامان  االنخااراطمعلااوم  دنااانير 05التسااجيل المااةكورة أعااالن تت اامن  رسااومعلمااا أن           

 بتعاونية التأمين على الحوادم المدرسية والجامعية ودينارين معلوم البريد. االنخراط منار معلودي 01و االجتماع 

 :اإلداري الترسيم 

o ارداري الترسيمبعملية  الوبالق المطلوبة للايام: 

 م التسجيل بعد استخراجه من موقع التسجيل عن بعد.رسووصل دفع  (1

 تعمير بطاقة اررشادات السنوية ياع تسلمها من إدارة الكلية أو استخراجها من موقع الكلية. (2

 موقع الكلية. نإم اء وبياة النظام الداخل  ياع تسلمها من إدارة الكلية أو استخراجها م (3

 من بطاقة التعريف الوطنية. نسخة (4

 صور شمسيّة  02عدد  (5

 :2019-2018المسجلين بالكلية ف  السنة الجامعية بالنسبة للطلبة  -

 ( المبينة أعالن.5 - 4 – 3 – 2 -1) بالوبالق نيمصحوبيتعين عليهم الح ور 

 

 

 



 :(أو مناظرة إعادة التوجيه 2019بالنسبة للطلبة الجدد )باكالوريا  -

 :المبينة أعالن مع إ افة( 5 - 4 – 3 – 2 -1) بالوبالق نيمصحوبيتعين عليهم الح ور 

 أصل بطاقة التوجيه. (1

 .ومن شهادة الباكالوريا الباكالوريان كشف أعداد م نسخة (2

 شهادة إيداع الملف الطب  لدى فريق الطب الجامع  المتواجد بالكلية. (3

 :ؤسسات جامعية أخرىبالنسبة للطلبة الوافدين من م -

 :المبينة أعالن مع إ افة (5 - 4 – 3 – 2 -1) بالوبالق نيمصحوبيتعين عليهم الح ور 

 أصل ارةن بالتسجيل المسلم من طرف جامعة المنستير. (1

 .شهادة الباكالوريامن نسخة  (2

 .من كشوفات انعداد بالمؤسسة انصليةنس   (3

 غادرة من المؤسسة انصلية.انصل من شهادة م (4

 العميد بالنسبة للطلبة الراسبين مطلب تبمين وحدات باسم السيد (5

 شهادة إيداع الملف الطب  لدى فريق الطب الجامع  المتواجد بالكلية. (6

 :بالنسبة لطلبة الماجستير -

 المبينة أعالن.( 5 - 4 – 3 – 2 -1) بالوبالق نيمصحوبيتعين عليهم الح ور 

o وإنطالا الدروس  روزنامة الترسيم ارداري: 

 :و ةلك طباا للروزنامة التالية بصفة شخصيةتتم عملية الترسيم ارداري بالكلية 

  مركز التسجيل تاريخ الترسيم اإلداري المستوى الدراسي

 2019طلبة التحضيري السنوات األولى جدد باكلوريا 

 قاعة المحا رات ماجستير 2019فمبر نو 13و 12يوم  

 )سنة أولى و سنة ثانية( ىطلبة المراحل التحضيرية القدام

 قاعة المحا رات دكتوران 2019نوفمبر  13و 12يوم   السنوات االولى مختلف اإلجازات  

 السنوات الثانية والثالثة مختلف اإلجازات 
 15و 14يوم 

قاعة المراجعة بالمكتبة أ  
BIB. A 

طلبة التسجيل اإلستثنائي لإلجازة )أساسية و تطبيقية( األولى الثانية 

والطلبة الوافدين من مؤسسات أخري في إطار نقل أو إعادة  الثالثة

 توجيه 

 شباك شؤون الطلبة 2019نوفمبر  15الجمعة 

 مكتب الماجستير 2019نوفمبر  15الجمعة  طلبة الماجستير

 

 بالمؤسسة.تم كافة إجراءات الترسيم اإلداري لم ي ية مابالكلال يعتبر الطالب مرسما 

 التسجيل شخصي وال يقبل أي توكيل في الغرض 

 تأجيل الترسيم   -2

 2019ديسمبر  14إتمام إجراءات الترسيم وف  أجل أقصان . نسباب شخصيّة : تادم المطالب بعد 1 -
.نسباب صحيّة : تادم المطالب بعد إتمام إجراءات الترسيم وف  أجل إسبوع قبل إنطالا الدورة الرليسية 2 -

 حانات السداس  انول . رمت

 العميد                                                
 عادل الكلبوسياألستاذ                                      


