كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالقيروان

بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية 1026-1025
يعلم عميد كلية اآلادا ااععلم انإسانسية انعييواا كنةة اعللةة اعمنتمين إعى اعكلية أ اعتاجيل يتم اجمان ا حصوين عةو
اعممقع اعممحد  www.inscription.tnحاب اعوازسنمة اعتنعية:
-1تسجيل الطلبة القدامى عن بعد:
مماعيد اعتاجيل
من
 11اات 1115
 11اات 1115
 15سةتمةو 1115

اعننجحم ةي اعدارة اعوئياية
اعننجحم ةي ادارة اعتدارك
تاجيل استثننئيdérogataires-

اعى
1115 /11/11
1115/11/11
1115/11/11

-1تسجيل الطلبة الجدد عن بعد:
اعممجهم ةي:
اعدارة األاعى
اعدارة اعثنسية

مماعيد اعتاجيل
إعى
من
حاب رازسنمة تحدادهن الحين ازارة اعتعليم اععنعى ا اعةحث اععلمى على اعممقع www.mes.tn

 -3التسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه أو النقلة
يتم تاجيل اعللةة اعذين تمت سيلتهم أا إعنادة تمجيههم سماء من طوف اعجنمعنت اا من طوف انإادارة اععنمة علشؤا اعلنعةية ةي اجل أقصنه
يم  31سةتمةو 1115
-4معاليم التسجيل
اديننرا معلم اعتاجيل 5+ادسنسيو معلم
اديننرا :مفصلة كمن يلي15(:
*القسط األوّ ل للسنتين األولى و الثانية13 :
ً
ً
االسخواط ةي اعصنداق اعمطني علضمن االجتمنعي 1+اديننر معلم اعةويد 11+اديننر معلم االسخواط ةي تعناسية اعحماادث اعمدرسية
ااعجنمعية).
اديننرا
* القسط الثاني للسنتين األولى والثانيةً 15:
اديننرا مفصلة كمن يلي 11( :اديننرا معلم اعتاجيل  5+ادسنسيو معلم االسخواط ةي اعصنداق
* القسط األول من السنة الثالثة نظام أمد18 :
ً
اعمطني علضمن االجتمنعي  11+اديننرا معلم اعةويد 11+اديننر معلم االسخواط ةي تعناسية اعحماادث اعمدرسية ا اعجنمعية
* القسط الثاني للسنة الثالثة نظام أمد 11 :اديننر
* بالنسبة للترسيم لالمتحان فقط  : dérogatairesيكم معلم اعتاجيل ةى هذه اعحنعة  41اديننر ا يدةع ادةعة ااحدة اداية اعانة اعجنمعية
مالحظة :اإمكن اعللةة غيو اعممنمحين ا غيو اعمتحصلين على قوض جنمعى ادةع معنعيم اعتاجيل عليالين األال ا اعثنسي معن ا يكم معلم
اعتاجيل اعمللم ةي هذه اعحنعة مجممع معلممي اعياط األال ا اعثنسي.
 -5الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:
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 بالنسبة إلى الطلبة الجدد :اصل ادةع معنعيم اعتاجيل 4،صمر شماية ( تحمل االسم ا اعليب ا رقم. .ت.اطنية) ،ساخة من النقة تعويفاعمطنية،ساخة من كشف أعدااد اعةكنعمرين ،ساخة من شهنادة اعةنكنعمرين ،ا اعدةتو اعصحي ا شهنادة طةية.
 بالنسبة إلى الطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة :اصل معلم اعتاجيل ا  11صمر شماية +كشف أعدااد اعانة اعمنيضية ا ساخة منالنقة اعتعويف اعمطنية
 بالنسبة إلى الطلبة القدامى القادمين من مؤسسات أخرى:اصل ادةع معنعيم اعتاجيل 4 ،صمر شماية( تحمل االسم ا اعليب ا رقم.ت.اطنية )ساخة من النقة اعتعويف اعمطنية ،شهنادة مغنادرة اصلية ،النقة تعيين أصلية ا ساخ من كشمةنت األعدااد علانمات اعاناية
مشهماد املنايتهن عألصل  ،ساخة من شهنادة اعةنكنعمرين ،ساخة من كشف اعدااد اعةنكنعمرين ا اعدةتو اعصحى.
 -6الفحص الطبي الجامعي:
 الطلبة الجدد :سظوا نإ جواء اعللةة اعجداد اعفحص اعلةي اعجنمعي ةي اقو موكز صحة أسنسية عميو سكننهم ،تعلم كلية اآلادا ا اععلمانإسانسية انعييواا جميع اعللةة اعجداد اعممجهين إعيهن اسه عليهم االستظهنر اشهنادة طةية ا اعملف اعصحى اذعك علحصمل على شهنادة اعتاجيل
ا النقة اعلنعب.
 -7روزنامة انطالق الدروس :تنطلق الدروس يوم  21سبتمبر 1025
 اعلنعب اعذي ال يلتحق انعمؤساة خالل مدة تتجناز أسةمعن منذ اسلالق اعدراس يتعوض علعيمانت اعمنصمص عليهن انعنظن اعداخلي. يتعين استكمنل اعتاجيل اتمةيو اعمثنئق اعمللماة اعمذكمرة أعاله ا ذعك اةق اعوازسنمة اعتنعية:روزنامة الترسيم للسنة الجامعية 1026/1025
(استكمنل اعمثنئق اعالزمة عملف اعتوسيم)
اعتنريخ

اعتمقيت

اعانة ا اعيام

مالحظنت

اعخميس 1115/10/13
اعجمعة 1115/10/14
اعاةت 1115/10/15
االثنين 1115/10/10
اعثالثنء 1115/10/18
االراعنء 1115/10/10
اعخميس 1115/10/11
اعجمعة 1115/10/11

14.11 – 8.31
13.11 – 8.31
13.11 – 8.31
14.11 – 8.31
14.11 – 8.31
14.11 – 8.31
14.11 – 8.31
13.11 – 8.31

اعانمات االاعى
اعانمات اعثنسية
اعانمات اعثنسية
اعانمات اعثنسية
اعانمات اعثنعثة
اعانمات اعثنعثة
اعانمات االاعى
اعانمات االاعى

اعللةة اعواسةم
اعللةة اعواسةم
اعللةة اعجداد
اعللةة اعجداد
كل طلةة اعانة اعثنعثة
كل طلةة اعانة اعثنعثة
اعللةة اعجداد
اعللةة اعجداد

مالحظة هامة  :حداد اخو أجل عليين اعملينت اعتاجيل عن اعد عةو ممقع اعتاجيل اعجنمعى
 www.inscription.tnعيم اعجمعة  11اكتماو  . 1115ا إثو هذا اعتنريخ يتم غلق اعممقع ا ال يعناد ةتحه إال
مع اداية اعاداسى اعثنسى من اعانة اعجنمعية .1116-1115
كل طنعب عم ييم اعملية اعتاجيل إعى حدااد  1115/11/11يفيد حيه ةى اعتاجيل انعناةة علانة اعجنمعية .1116-1115
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