
 
 الجمهورية التونسية  
 وزارة التعليم العالي

 والبحث العلمي

 

جامعة القريوان  

 
 6102/6102بعنوان السنة الجامعية 

 
اعتاجيل يتم اجمان حاب  أ  اعمنتمينادا  ااععلم  انإسانسية انعييواا  كنةة اعللةة يعلم عميد كلية اآل

 www.inscription.tn:د اعممح عةو اعممقعن زسنمة اعتنعية ا حصوي  اعو

 

 :تسجيل الطلبة القدامى عن بعد-1
  

 مماعيد اعتاجيل 

 

 اعى من

 11/11/6112 6112أات  11 اعننجحم  ةي اعدارة اعوئياية

 11/11/6112 6112أات 11 اعننجحم  ةي اعدارة اعتدارك

 11/11/6112 6112سةتمةوdérogatoires 11-تاجيل استثننئي

 

 

 :بعد تسجيل الطلبة الجدد عن-6
 مماعيد اعتاجيل :اعممجهم  ةي

 إعى من

حاب رازسنمة تحدادهن الحين ازارة اعتعليم اععنعي ااعةحث اععلمي  اعدارة األاعى

 اعدارة اعثنسية www.mes.tnعلى اعممقع 

 

 النقلة أوالتوجيه  بإعادةنيين عالتسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة الم -3

 

 ةي  اعلالايةاععنمة علشؤا   انإادارةتمجيههم سماء من طوف  إعنادة أالتهم يتم تاجيل اعللةة اعذين تمت سي

 6112سةتمةو 31يم   أقصنه اجل

 

 
 



 

 

 

 : معاليم التسجيل-4

 

اديننًرا معلم  11:)مفصلة كمن يلياديننًرا 63: القسط األّول للسنتين األولى والثانية*  

 11+اديننر معلم  اعةويد6+ضمن  االجتمنعيادسنسيو معلم  االسخواط ةي اعصنداق اعمطني عل1+اعتاجيل

 .(معلم  االسخواط ةي تعناسية اعحماادث اعمدرسية ااعجنمعيةاديننر

 

 اديننًرا 11:القسط الثاني للسنتين األولى والثانية*    

 

اديننرا معلم   61: )مفصلة كمن يلياديننًرا 86:من السنة الثالثة نظام أمدالقسط األول * 

 م  االسخواط ةي اعصنداق اعمطني علضمن  االجتمنعي ادسنسيو معل 1+ اعتاجيل

 معلم  االسخواط ةي تعناسية اعحماادث اعمدرسية 11+معلم  اعةويد اديننر 16+

  ا اعجنمعية  

 اديننر 61 :أمدالقسط الثاني للسنة الثالثة نظلم *                        

 

 اديننر 46  اعتاجيل ةي هذه اعحنعة يكم  معلم: dérogatairesانعناةة علتوسيم عإلمتحن  ةيط *

 

 

مكن  اعللةة غيو اعممنمحين اغيو اعمتحصلين على قوض جنمعي ادةع معنعيم اعتاجيل اإ :مالحظة

 األالاط اعتاجيل اعمللم  ةي هذه اعحنعة مجممع معلممي اعي معلم ا يكم   معن عليالين األال ااعثنسي 

 .ا اعثنسي

 

 :ف التسجيلالوثائق المطلوبة الستكمال مل -1

  

ت  ،تحمل انإسم ااعليب ارقم  )  صمر شماية4،تاجيلعاصل ادةع معنعيم ا: الجددطلبة إلى بالنسبة  -

 .، اعدةتو اعصحي اشهنادة طةيةاعةكنعمرين  شهنادةمن ساخة من النقة تعويف اعمطنية،ساخة ، ( اطنية

 

كشف +صمر شماية  16اعتاجيل ا  معلم اصل : المؤسسة إلىلقدامى المنتمين الطلبة ا إلىبالنسبة  -

 .اساخة من النقة تعويف اطنية اعانة اعمنيضية داادأع

 

صمر شماية  4اصل ادةع معنعيم اعتاجيل ا :أخرىالطلبة القدامى القادمين من مؤسسات  إلىبالنسبة  -

 أصلية ،رة ادشهنادة مغنساخة من النقة تعويف اطنية ، ، ( تحمل انإسم ااعليب ارقم  ، ت، اطنية)

، ساخة من  ساخ من كشمةنت األعدااد علانمات اعاناية مشهماد املنايتهن عألصل، النقة تعيين أصلية 

 . شهنادة اعةكنعمرين ، ساخة من كشف أعدااد اعةكنعمرين ااعدةتو اعصحي

 :الفحص الطبي الجامعي -2

 

عميو  أسنسيةة جواء اعللةة اعجداد اعفحص اعلةي اعجنمعي ةي اقو  موكز صحنإسظوا  :الطلبة الجدد -

اسه عليهم  إعيهنانعييواا  جميع اعللةة اعجداد اعممجهين  ةانإسانسيا اععلم   اآلادا سكننهم تعلم كلية 

 .اعلنعبذعك علحصمل على شهنادة اعتاجيل ا النقة ا اعصحياعملف  اشهنادة طةية ااالستظهنر 

 



  6102سبتمبر  06تنطلق الدروس يوم  :الدروس انطالقروزنامة  -7

 

منذ اسلالق اعدراس يتعوض علعيمانت لنعب اعذي ال يلتحق انعمؤساة خالل مدة تتجناز أسةمعن اع-

 .اعمنصمص عليهن انعنظن  اعداخلي

  :يتعين استكمنل اعتاجيل اتمةيو اعمثنئق اعمللماة اعمذكمرة أعاله اذعك اةق اعوازسنمة اعتنعية-

 

 6102/6102روزنامة الترسيم للسنة الجامعية 

 (اعمثنئق اعالزمة عملف اعتوسيم استكمنل)

 

 

 مالحظنت اعانة ااعيام اعتمقيت اعتنريخ

 اعللةة اعواسةم   اعانمات األاعى 14.11 – 8.31 11/10/6112انإثنينا

 اعللةة اعواسةم  اعانمات اعثنسية 14.11 – 8.31 10/6112//12اعثالثنء

 اعجداداعللةة  اعانمات اعثنسية 14.11- 8.31 17/10/6112انإراعنء

 اعللةة اعجداد اعانمات اعثنسية 14.11 – 8.31 18/10/6112اعخميس

 انة اعثنعثةكل طلةة اع اعانمات اعثنعثة 14.11 – 8.31 11/10/6112اعخميس

 كل طلةة اعانة اعثنعثة اعانمات اعثنعثة 13.11 – 8.31  12/10/6112اعجمعة

 اعجداداعللةة  اعانمات األاعى 13.11– 8.31 18/10/6112اعاةت

 اعللةة اعجداد اعانمات األاعى 14.11 – 8.31 61/10/6112انإثنين

 

 

حداد آخو أجل عليين  اعملينت اعتاجيل عن اعد عةو ممقع اعتاجيل اعجنمعي : مةمالحظة هن

www.inscription.tn  يتم غلق اعممقع اأثو هذا اعتنريخ .  6112أكتماو  11عيم  اعجمعة

 . 6112/6117من اعانة اعجنمعية اال يعناد ةتحه إال مع اداية اعاداسي اعثنسي 

يفيد حيه ةي اعتاجيل انعناةة علانة  11/11/6112كل طنعب عم ييم اعملية اعتاجيل إعى حدااد 

 .6112/6117اعجنمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 عةد اعكويم اععةيدي :اععميد 

http://www.inscription.tn/

