
جامعة جندوبة
ممسسسسة البحاح و اللععليم العالي الفلحاي

المددسسة الععليا لعفلحاة بالكاف
78238.038/78238.138الهالف: 

التسجيل      اعادة و التسجيل 2019/2018اعلن

العليا ان يعلم مدير المدرسة العليا لللحاة بالكاف كافة الطلبة المنتمين الى المدرسة 
www.inscription.tnالتسجيل و اعادة التسجيل يتم وجوبا و اصرا عبر الموقحع المواحد 

اسب الرزنامة التالية:
استكمال التسجيلالتسجيل عن بعدالطلبة المعنيون

في المدرسة
اارريخ انطلقا

الدروس
سحححنة أولى مرالحححة
اجححازة و سححنة أولى

مرالة مهندس

 سبتمبر17قبل 
2018

 سبتمبر18 و 17
2018

 سبتمبر19الربعاء 
2018

السنة الثانية و الثالثة
اجازة و السنة الثانية

و الثالثة مرالة
مهندس

 سبتمبر19قبل 
2018

 سبتمبر20 و 19
2018

 سبتمبر21الجمعة 
2018

ӿ:معاليم التسجيل 
/- المرحلة اوولى: السنة اوولى و الثانية مرحلة اجازة اطبيقية.1

 :دينحارا40 مليمحا ملصحلة كمحا يلي: 400 دينحارا و 48القسط اوول للمرحلللة اوولى 
 دنححانير معلححوم النخححراط في الصححندوقح الوطححني للضححمان05معلححوم التسححجيل + 

 مليمحا معلحوم النخحراط في تعاونيحة1400 ديناران معلحوم البريحد و 02الجتماعي و 
الحوادث المدرسية و الجامعية.

 دينارا.30القسط الثاني للمرحلة اوولى 
/- المرحلة الثانية: السنة الثالثة مرحلة اجازة اطبيقيةل و مرحلة مهندس.2

 :مليم مفصلة كما رلي:400 درنارا و 58القسط اوول للمرحلة الثانية 

40+ دنححانير معلححوم النخححراط في الصححندوق الوطححني05  دينححارا معلححوم التسححجيل 
 مليمححا معلححوم النخححراط في1400 ديناران معلوم البريححد و 02للضمان الجتماعي و 

تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية.

 :دينارا40القسط الثاني للمرحلة الثانية .
و يمكن للطلبة دفع معاليم التسجيل للقسطين الول و الثاني معا في نلس الوقت.

:الوثائق المطلوبة وستكمال ملف التسجيل
:الطلبة الجدد

http://www.inscription.tn/


 صححور شمسححية، نسححخة من بطاقححة التعريححف الوطنيححة،4وصل دفع معححاليم التسححجيل، -
الدفتر الصحي، نسخة من كشف أعححداد الباكالوريححا )بالنسححبة للمتحصححلين على شححهادة

الباكالوريا( أو مايثبت النجاح 
في المناظرة الوطنية أو الخصوصية )بالنسبة للطلبة الناجحين في المناظرتين الوطنية-

و الخصوصية(،ح ظرفان متنبران يحمحن العنوان الكامل للمترشح و ظححرف مضححمون
الوصول.

 
اللحص الطبي الجامعي:

يجب الستظهار بوصل ايداع الملف الطبي لدى اللريق الصحي ققرب مركز صحححة
أساسية بالنسبة لكل طالب .

 صححور شمسححية، نسححخة من بطاقححة4 وصححل دفححع معححاليم التسححجيل، الطلبللة القللدامى:-
التعريف الوطنية، ظرفان متنبران يحمحن العنوان الكامل للمترشح و ظرف مضمون

الوصول.
يتعين على الطالب سحب وتعمير استمارات التسححجيل  مححع سحححب القححانون الححداخلي وملحظة:  

.امضاؤه


