
 

 

 2017-2016بالغ تسجيم انطهبـة بعىىان انسىة انجامعية 
 

 ُّ  يؼٍُ ِذيش ِؼهذ اٌغاتاخ و اٌّشاػي تطثشلـح وافح اٌطٍثح إٌّرّيٓ ٌّؼهذ اٌغاتاخ و اٌّشاػي تطثشلـح أْ اٌرّسجيً ير

:   حسة اٌشصٔاِح اٌراٌيــح WWW.inscription.tnوجىتا و حظـشا ػثش اٌّىلـغ اٌّىّحذ 

 اٌذوسج اٌطٍثح اٌّؼٕيىْ
 ِىاػيذ اٌرسجيً

 إٌـً ِـٓ

: اٌطٍثح اٌمذاًِ إجاصج ذطثيميح في 

   ػٍىَ و ذمٕياخ اٌغاتاخ -
 2016 أورىتش 14   2016 أوخ  01تؼذ اإلػالْ ػٓ ٔرائج دوسج اٌرّذاسن 

اٌطٍثح اٌّرحّظٍىْ ػًٍ شهادج 

 اٌثاواٌىسيا

 2016 أورىتش 14 ػٕذ اإلػالْ ػًٍ ٔرائج اٌرىجيٗاٌذوسج األوًٌ 

 2016 أورىتش 14 ػٕذ اإلػالْ ػًٍ ٔرائج اٌرىجيٗاٌذوسج اٌصأيح 

 2016 أورىتش 14 ػٕذ اإلػالْ ػًٍ ٔرائج إػادج اٌرىجيٗ وإٌمً  اٌطٍثح اٌّؼٕيىْ تإػادج اٌرىجيٗ و إٌمً 
 

:  معانيم انتسجيم* 

   ديٕاسا72.400   :اٌسٕح األوًٌ و اٌسٕح اٌصأيح إجاصج ذطثيميح

 دٔأيش ِؼٍىَ اإلٔخشاط في اٌظٕذوق 05+  د ِؼٍىَ اٌرسجيً 30,000:  ِفّظٍح وّا يٍي ا ديٕاس42,400 : انقسط األول 

 د ِؼٍىَ  اإلٔخشاط في ذؼاؤيح اٌحىادز اٌّذسسيح 5.400+  ديٕاساْ ِؼٍىَ اٌثشيذ 02+ اٌىطٕي ٌٍّضّاْ اإلجرّاػي 

  .اٌجاِؼيحو

  إجاصج، ِاجيسريش )يؼفً ِٓ دفغ ِؼاٌيُ اٌرسجيً أتٕاء ِىظفي وأػىاْ اٌّخاتش وػٍّح اٌرؼٍيُ اٌؼاٌي ٌّخرٍف اٌّسرىياخ

 (االسرظهاس تىشيمح ذصثد رٌه  ودورىساٖ ِغ

 االسرظهاس  )(.يؼفً ِٓ دفغ اٌمسظ اٌصأي اٌطٍثح إٌّّىحيٓ واٌّرحظٍيٓ ػًٍ لشع)  ديٕاسا30,000 : انقسط انثاوي

 (تىشيمح ذصثد رٌه
 

  ديٕاسا90.400 :اٌسٕح اٌصاٌصـح 

 دٔأيش ِؼٍىَ اإلٔخشاط في اٌّظٕذوق 05+  ديٕاسا ِؼٍىَ اٌرسجيً 40:  ِفّظٍح وّا يٍي  ديٕاسا50,400 : انقسط األول- 

 ديٕاسا ِؼٍىَ اإلٔخشاط في ذؼاؤيح اٌحىادز اٌّذسسيح و 3,400,  ديٕاسيٓ ِؼٍىَ اٌثشيذ 02+ اٌىطٕي ٌٍّضّاْ اإلجرّاػيي 

 (االسرظهاس تىشيمح ذصثد رٌه )   يؼفً ِٓ دفغ ِؼاٌيُ اٌرسجيً أتٕاء اٌؼاٍِيٓ تىصاسج اٌرؼٍثُ اٌؼاٌي.اٌجاِؼيح

 (.يؼفً ِٓ دفغ اٌمسظ اٌصأي اٌطٍثح إٌّّىحيٓ واٌّرحظٍيٓ ػًٍ لشع ) . ديٕاسا40 : انقسط انثاوي      - 

 : مىاعيد انّدخىل * 

  2016سبتمبر  15                :واٌسٕح اٌصاٌصح اٌسٕح اٌصأيواٌسٕح أوًٌ  -

: انىثائق انمطهىبة إلستكمال مهّف انتسجيم * 

   :انطهبة انجدد* 

 ِٓ تطالح اٌرؼشيف اٌىطٕيح، اٌذفرش اٌظّحي، ٔسخح ِٓ (2)ذاْ  طىس شّسيح، ٔسخ4وطً دفغ ِؼاٌيُ اٌرسجيً ،  -

أو ِا يصثد إٌجاح في إٌّاظشج اٌىطٕيح أو  (تإٌسثح ٌٍّرحّظٍيٓ ػًٍ شهادج اٌثىاٌىسيا)وشف أػذاد اٌثىاٌىسيا 

. (تإٌسثح ٌٍطٍثح إٌاجحيٓ في إٌّاظشذيٓ اٌىطٕيح و اٌخظىطيح)اٌخظىطيح 

 :اٌفحض اٌطثي اٌجاِؼي  -

ًّ طاٌة . يجة اإلسرظهاس تىطً إيذاع اٌٍّف اٌطثّي ٌذي اٌفشيك اٌظّحي أللشب ِشوض طّحح أساسيح تإٌسثح ٌى

  :انطهبة انقدامى* 

.  طىس شّسيح، ٔسخح ِٓ تطالح اٌرؼشيف اٌىطٕيح4وطً دفغ ِؼاٌيُ اٌرسجيً، 
 

 

  دٔاسا شهشيا22.000 :  ِؼاٌيُ اٌسىٓ واألوً* 

ديٕاسا شهشيا   10.000اٌسىٓ  - 

  ٍِيُ اٌىجثح  200تحساب   (وجثح اٌغزاء واٌؼشاء)  ديٕاسا شهشيا 12.000األوً    - 

 ( ديٕاسا66.000=   أشهش x 3 ديٕاسا 22.000 )وً شالشح أشهش : ويفيح اٌخالص * 

   2016 سثرّثش 15  يىَ  ديٕاسا66.000اٌمسظ األوي   - 

   2017 جأفي  02  يىَ  ديٕاسا66.000اٌمسظ اٌصأي   - 

   2017 أفشيً   03  يىَ  ديٕاسا66.000اٌمسظ اٌصاٌس  - 

   2016 سثرّثش 15  يذفغ  يىَ اٌرسجيً ديٕاسا 30.000 ضّاْ ِاٌي لذسٖ *

أو ػٓ طشيك اٌؼٕىاْ اٌراٌي  .78672542و نمزيد مه اإلرشادات يمكه اإلتّصال بانمعهد عه طريق انهاتف  : مالحظة
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