
املعهد العايل للفنون واحلرف بسيدي بوزيد
2017/2018السنة اجلامعية بالغ  تسجيل الطلبة بعنوان

املعهد أن التسجيل يتم وجوبا وحصريا عرب املوقع املوحد إىليعلم مدير املعهد العايل للفنون واحلرف بسيدي بوزيد كافة الطلبة املنتمني 
www.inscription.tnحسب الروزنامة التالية:

:عن بعدالطلبة القدامىتسجيل .1
مواعيد التسجيل

إىل من

2017أوت 28إىل 2017أوت 07من

الناجحون يف الدورة الرئيسية ودورة التدارك
: طلبة السنة الثانية من املاجستري املهين يف تصميم الفضاء

هندسة داخلية
لراسبون يف السنة االوىل من املاجستري املهين يف تصميم طلبة اال

هندسة داخلية: الفضاء
2017سبتمرب 04 2017أوت07 تسجيل استثنائي

:عن بعدالطلبة الجددتسجيل .2
مواعيد التسجيل

املوجهون يف
إىل من

2017أوت 25إىل 2017جويلية26

الّدورة األوىل

الّدورة الثانية

رة النهائيةالّدو 
:التوجيه أو النقلةبإعادةبالنسبة للطلبة المعنيين تسجيل عن بعدال.3

أقصاهيتم تسجيل الطلبة الذين تمت نقلتهم أو اعادة توجيههم سواء من قبل الجامعات أو من قبل االدارة العامة للشؤون الطالبية في أجل 
.2017سبتمبر 08يوم 

:د عن بعالجددطلبة الماجستيرتسجيل .4
بالنسبة للطلبة الجدد سيتم ضبط تاريخ اخر أجل للتسجيل اثر تعليق القائمات النهائية للطلبة المقبولين للتسجيل للسنة االولى من 

"نظام أمد".اختصاص هندسة داخلية: الماجستير المهني في تصميم الفضاء
:معاليم التسجيل **/ 
 معلوم التسجيلدينارا30( مفصلة كما يلي دينارا 83):واإلجازة األساسيةالتطبيقيةاإلجازة(والثالثةوالثانيةاألوىلالقسط األول للسنوات

االخنراط يف تعاونية احلوادث معلوممليم1000+ معلوم الربيد ديناران2+ معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي دنانري5+ 
).املدرسية واجلامعية 

 دينارا20):واإلجازة األساسيةاإلجازة التطبيقية(والثالثةللسنوات األوىل والثانيةالثاينالقسط.
 دينارا70: الرتسيم املتعلق بالتسجيل االستثنائي يف االمتحانات بسبعني ديناراحدد معلوم.
 دينارا68:هندسة داخلية: لطلبة املاجستري املهين يف تصميم الفضاءاألولالقسط.
دينارا50:هندسة داخلية: الثاين لطلبة املاجستري املهين يف تصميم الفضاءالقسط



 الثاينميكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطني األول والثاين معا ويكون معلوم التسجيل املطلوب يف هذه احلالة جمموع معلومي القسط األول و.
تشمل القروض اجلامعية القروض اليت تسندها وزارة التعليم (بة املتمتعون مبنحة أو قرض جامعي يعفى من دفع القسط الثاين من معاليم التسجيل الطل

CNSS+CNRPS)وصندوقي الضمان االجتماعي ت املعلومات واالتصالتكنولوجياوالعايل والبحث العلمي
:الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل .5
،صور مشسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من كشف أعداد الباكالوريا4وصل دفع معاليم التسجيل، : الطلبة اجلدد إىلالنسبة ب-

.تسحب من إدارة املعهدإرشاداتبطاقة 
.دصور مشسية وبطاقة إرشادات تسحب من إدارة املعه4وصل دفع معاليم التسجيل، : املؤسسةإىلالطلبة القدامى املنتمني إىلبالنسبة -
للسنوات السابقة  اإلعدادفصور مشسية، نسخ من كش4وصل دفع معاليم التسجيل، : أخرىالطلبة القدامى القادمني من مؤسسات إىلبالنسبة -

.مشهود مبطابقتها لألصل وبطاقة إرشادات تسحب من إدارة املعهد
:الفحص الطبي الجامعي.6

 املعهد العايل للفنون واحلرف بسيدي بوزيد إدارةيف أقرب مركز صحة أساسية ملقر سكناهم، تعلم الفحص الطيب اجلامعي الطلبة اجلددإلجراءنظرا
امللف الطيب لدى الفريق الصحي باملؤسسة وذلك للحصول على شهادةإيداعانه عليهم االستظهار بوصل إليهامجيع الطلبة اجلدد املوجهني 

.التسجيل وبطاقة الطالب
هذه العملية واالستظهار لدى وإمتامة اجلدد املعنيني باللقاءات الطبية فانه يتعني عليهم االتصال بالفريق الصحي باملؤسسة الطلبإىلبالنسبة أما

)شهادة التسجيل وبطاقة الطالب(مبا يفيد ذلك ليتمكنوا من احلصول على مجيع وثائقهم اجلامعية اإلدارة
:وزنامة التسجيل النهائير .7

مفتوحة واستكمال الوثائقأيام السنة والشعبة
2017سبتمرب 01)الطلبة اجلدد والراسبون( واإلجازة األساسية يف التصميم اإلجازة التطبيقية يف التصميم: السنة األوىل

)الطلبة اجلدد والراسبون( هندسة داخلية:يف تصميم الفضاءاألساسيةاإلجازة -: السنة الثانية
2017سبتمرب 04 )الطلبة اجلدد والراسبون( إشهار خطي:الصورةاإلجازة التطبيقية يف تصميم : ةالسنة الثاني

)         الطلبة اجلدد( االبتكار الصناعي:تصميم املنتوجيفاألساسيةاإلجازة : السنة الثانية

)الطلبة اجلدد والراسبون( اإلجازة التطبيقية يف تصميم الفضاء-:السنة الثالثة
2017سبتمرب 05)الطلبة اجلدد( يف تصميم الفضاءاألساسيةاإلجازة -

)الطلبة اجلدد( إشهار خطي:الصورةاإلجازة التطبيقية يف تصميم : السنة الثالثة
2017سبتمرب 06التسجيل االستثنائي

2017سبتمرب 07هندسة داخلية: املاجستري املهين يف تصميم الفضاءشهادةالسنة الثانية من
2017سبتمرب10إىل2017سبتمرب05منهندسة داخلية: املاجستري املهين يف تصميم الفضاءشهادةمناألوىلالسنة 

.يتعني على الطالب استكمال التسجيل بتوفري الوثائق املطلوبة املذكورة أعاله

نطالق الدروس يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالنظام الطالب الذي ال يلتحق بالمؤسسة خالل مدة تتجاوز أسبوعا منذ ا:ةظـالحـم
للمعهدالداخلي


