الجمهورية التونسية
وزارة الشباب و الرياضة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

جامعة منوبة

بالغ تسجيل الطلبة
بعنوان السنة الجامعية 5102-5102
يعلم المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد كافة الطلبة المنتمين و الموجهين الى المعهد ان التسجيل يتم
وجوبا و حصريا عبر الوقع  www.inscription.tnحسب الروزنامة التالية:

 0تسجيل الطلبة:
نوعية التسجيل

الطلبة الجدد :يتم التسجيل على مرحلتين:

مواعيد التسجيل
الى
من
 4سبتمبر 5102
 10اوت 5102

 /0مرحلة اولى :التسجيل االولي:
يكون مباشرة بالمعهد بتقديم الوثائق التالية:
 -0نسخة من كشف اعداد البكالوريا
 -5نسخة من شهادة البكالوريا
 -1نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 10 -4صور شمسية

 -2بطاقة االرشادات و وثيقة النظام الداخلي(االلتزام) الموجودة على موقع
المعهد  ، www.issep-ks.rnu.tnمع ضرورة القيام بالتعريف باإلمضاء
لوثيقة النظام الداخلي للمعهد (االلتزام) فقط
 -0الدفتر الصحي  :يقوم الطالب قبل الترسيم بفحص طبي في المركز الوطني للطب و
علوم الرياضة بالمنزه او في احد المراكز الجهوية للطب و علوم الرياضة ،يتسلم على
اثره شهادة طبية ليدلي بها مع الدفتر الصحي يوم الترسيم.
 -7يقوم الطالب على اثر هذا بالتسجيل على موقع www.inscription.tn
مالحظة:
بالنسبة للطلبة الموجهين للمعهد عن طريق مناظرة اعادة التوجيه يجب:
 -0تقديم كل الوثائق المطلوبة بالنسبة للطلبة الجدد المذكورة اعاله
 -5اكمال الملف بشهادة مغادرة اصلية و بطاقة تعيين مسلمة من جامعة منوبة

 /5المرحلة الثانية :التسجيل النهائي:
-

يكون التسجيل باستكمال الطالب ملف التسجيل بالوثيقة التالية:
وصل دفع معاليم التسجيل
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

الطلبة القادمين من المعاهد العليا للرياضة و التربية البدنية:
-

 7سبتمبر 5102

 00سبتمبر 5102

وصل دفع معاليم التسجيل
بطاقة تعيين مسلمة من جامعة منوبة
10صور شمسية
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
شهادة مغادرة اصلية
نسخة من كشوف االعداد للسنوا ت السابقة

 01سبتمبر 5102

 00سبتمبر5102

 نسخة من كشف اعداد البكالوريا نسخة من شهادة البكالوريا الدفتر الصحي  :يقوم الطالب قبل الترسيم بفحص طبي في المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بالمنزه او في احد المراكز الجهوية للطب و علوم الرياضة ،يتسلم على اثره
شهادة طبية ليدلي بها مع الدفتر الصحي يوم الترسيم.

 بطاقة االرشادات و وثيقة النظام الداخلي(االلتزام) الموجودة على موقع المعهد ، www.issep-ks.rnu.tnمع ضرورة القيام بالتعريف باإلمضاء لوثيقة النظام
الداخلي للمعهد (االلتزام) فقط
-

يقوم الطالب على اثر هذا بالتسجيل على موقع www.inscription.tn

الطلبة المنتمين الى المؤسسة:
/0القيام بالتسجيل على موقع www.inscription.tn
/ 5تقديم الملفات المتكونة من الوثائق التالية:
 -1وصل دفع معاليم التسجيل
15 -4صور شمسية
 -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 0سبتمبر5102

 4سبتمبر5102

بطاقة االرشادات و وثيقة النظام الداخلي(االلتزام) الموجودة على موقع المعهد
 ، www.issep-ks.rnu.tnمع ضرورة القيام بالتعريف باإلمضاء لوثيقة
النظام الداخلي للمعهد (االلتزام) فقط

طلبة الماجستير:
 /0القيام بالتسجيل على موقع www.inscription.tn
/5تقديم الملفات المتكونة من:
 -0وصل دفع معاليم التسجيل
15 -7صور شمسية
 -8نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 01سبتمبر 5102

 00سبتمبر 5102

 /5معاليم التسجيل:
الالجازة االساسية في التربية البدنية و التدريب الرياضي(سنة اولى و سنة ثانية):

المعلوم الجملي000111 :دينارا
القسط االول 510111:دينارا مفصلة كما يلي ( 02دينارا معلوم التسجيل2 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي +ديناران( )15معلوم البريد 0111 +مليم معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية).
القسط الثاني 02 :دينارا
الالجازة االساسية في التربية البدنية و التدريب الرياضي(سنة ثالثة):

المعلوم الجملي400111 :دينارا
القسط االول 580111:دينارا مفصلة كما يلي ( 51دينارا معلوم التسجيل2 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي +ديناران( )15معلوم البريد 0111 +مليم معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية).
القسط الثاني 51 :دينارا

مالحظة :يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطيين االول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة
مجموع معلومي القسط االول و الثاني

 /0افتتاح السنة الجامعية و انطالق الدروس:
تنطلق الدروس بالنسبة للنسبة للسنة الجامعية ( 5100/5102االجازة االساسية بجميع المستويات و الماجستير في جميع االختصاصات)
يوم  04سبتمبر .5102
مالحظة:
 0كل طالب ال يقوم بإجراءات الترسيم القانونية في اجل اقصاه يوم  52سبتمبر  5102يعتبر متخلي و يقع شطبه من قائمة الطلبة ،تشمل
هاته المالحظة طلبة الالجازة االساسية في التربية البدنية و التدريب الرياضي و طلبة الماجستير.
 5يتحتم على كل طالب نظامي قام باجراءات الترسيم االلتحاق بالمعهد مع موعد انطالق الدروس حتى ال يكون عرضة للعقوبات التي
نصت عليها التراتيب القانونية ذات العالقة.

 /4السكن بمبيتات المعهد:
يتمتع بالسكن بمبيتات المعهد الطالبات الجدد (السنة االولى) حسب طاقة االستيعاب ( 018سرير) ،وبالنسبة للذكور يؤمن المعهد السكن
من خالل مبيت خاص يقع االعالن عنه الحقا و يتمتع بهذا السكن الطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية و الذين اودعوا مطالب في
الغرض في االجال المحددة المعلن عليها بموقع واب المعهد www.issep-ks.rnu.tnوذلك في حدود امكانيات
المعهد المحددة ب 051سرير.
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التاريخ

االجراءات
سحب مطبوعة السكن الجامعي المنشورة بموقع الواب الخاص بالمعهد
www.issep-ks.rnu.tn
توجيه الملف المطلوب بالنسبة للمقبولين ،عن طريق البريد و مضمون الوصول بعنوان
المعهد(المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد منوبة )5101
القبول بالمبيتات و الحصول على غرف بعد استكمال اجراءات الترسيم

وثائق الملف المطلوبة
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
.شهادة اقامة
.شهادة طبية تثبت السالمة الصحية للطالبة
من جميع االمراض المعدية
.عدد  15صور شمسية
.عدد  15ظروف متنبرة تحمل عنوان
الطالبة

مالحظة :كل خطا او نقصان في االرشادات ينجر عنه الغاء القبول بالمبيتات.

مدير المعهد
الحفصي بضيوفي

