امجلهورية التونس ية
وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا
جامعة املنس تي
الطب ابملنس تي
لكية
ّ
ّ

-

بالغ تسجيل الطّلبة بعنوان السّنة اجلامعيّة

السنة اجلامعيّة
تُعلم إدارة كليّة الط ّ
ب ابملنستري عموم طلبتها أ ّن انطالق ال ّدروس بعنوان ّ
وأنّه متّ ضبط روزانمة التّسجيل وإجراءاته كاآليت:
اخلميس أكتوبر
 معاليم التّرسيم:
املوحد
يتم خالص معاليم ّ
الّتسيم وجواب وبصفة حصريّة عرب املوقع ّ
ّ
) تستعمل يف استخراج بطاقة الطّالب.
وحتميل صورة رقميّة (
الّتسيم وفقا للمقادير التّالية:
هذا ومتّ ضبط معاليم ّ
بيان املعاليم

بكل دقّة
بعد تعمري مجيع اخلاانت ّ

املستوى الدّراسي
املرحلة األوىل

 35,000د

 45,000د

 5,000د

 5,000د

 2,000د

 2,000د

اإلخنراط العادي

 1,000د

 1,000د

األشغال التّطبيقيّة

 0,900د

-

 2,000د

 2,000د

 45,900د

 55,000د

 35,000د

 45,000د

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي (
معلوم االخنراط يف ّ
معلوم الربيد

الصيفي
النّشاط ّ

األول
القسط ّ

-

املرحلة الثانية

معلوم التّسجيل

تعاونيّة احلوادث املدرسيّة
)
واجلامعيّة (

قد ُح ّدد ليوم

القسط الثّان

)

السنوي دفعة واحدة ويكون املعلوم املطلوب يف هذه احلالة جمموع القسطني و .
كل طالب دفع معلوم ّ
الّتسيم ّ
▪ إبمكان ّ
) ،يُدفع املعلوم دفعة واحدة وقدره د.
▪ ابلنّسبة للطّلبة املتمتّعني ابلتّسجيل االستثنائي (

▪ يُعفى أبناء أعوان التّعليم العايل والبحث العلمي (املوظّفون والتقنيّون والعملة) من خالص معلوم التّسجيل (دون سواه)
.
الويل يف أجل أقصاه يوم أكتوبر
شريطة تقدمي مطلب يف الغرض مصحواب بشهادة عمل ّ
املتحصلون على منحة أو قرض جامعي سواء من ديوان اخلدمات
▪ يُعفى من دفع القسط الثّان من معلوم التّسجيل الطّلبة
ّ
الصناديق اإلجتماعيّة.
اجلامعيّة للوسط أو من أحد ّ







 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:
ملف التّسجيل بداية
يتعني على هذا األخري استكمال ّ
يتم مبقتضاه ترسيم الطّالب بل ّ
ال يُعترب التّسجيل عن بُعد تسجيال هنائيّا ّ
اإلابن وذلك بتوفري الواثئق التّالية:
من يوم أكتوبر
وفق روزانمة تُضبط يف ّ
الطّلبة اجلدد

الطّلبة القدامى

• وصل خالص معاليم التسجيل

الطلبة الناجحون يف مناظرة إعادة التّوجيه
ّ

• وصل خالص معاليم التسجيل • وصل خالص معاليم التسجيل

• صور مشسية

• صور مشسية

• صور مشسية

الصيفي • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
• تقرير الّتبّص
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ّ
(إجباري)
• نسخة من كشف أعداد البكالوراي وكافّة
• نسخة من كشف أعداد البكالوراي
( )
السنوات اجلامعيّة وشهائد سحب الّتسيم
• وصل إيداع الدفّت الصحي لدى فريق • بطاقة االرشادات *
ّ
الصحة
• وصل إيداع الدفّت الصحي لدى فريق
الصحة اجلامعيّة
ّ
ّ
( )
اجلامعيّة
• بطاقة االرشادات *
• بطاقة االرشادات *

( )

• شهادة مغادرة
الّتخيص يف التّسجيل
• أصل ّ

 الفحص الطبّي الجامعي:
صحة أساسية ملقر سكناه
الطيب اجلامعي يف أقرب مركز ّ
* بالنّسبة للطّلبة اجلدد :على الطّالب اجلديد إجراء الفحص ّ
يتول:
الصحة اجلامعيّة ابلكليّة ال ّذي ّ
الصحي لدى فريق ّ
واالستظهار ابلشهادة الطبيّة مع ال ّدفّت ّ
تلقيح الطّالب املعين ض ّد التهاب الكبد "ب" وهو تلقيح إجباري لكافّة الطّلبة اجلددالّتسيم
متكني الطّالب من وصل يف الغرض يُرفق ابلواثئق ّالضروريّة الستكمال ّ
الّتسيم ابلقيام بكافّة الفحوصات
* بالنّسبة للطّلبة األجانب :الطّلبة األجانب اجلدد منهم والقدامى مطالبون قصد ّ
الصحة اجلامعيّة ابلكليّة.
والتّحاليل ّ
الّت يطلبها فريق ّ

هامة:
 مالحظات ّ
السنة اجلامعيّة
▪ يُدعى الطّلبة املتمتّعون بتأجيل ّ
الّتسيم بعنوان ّ
.
يوم أكتوبر

-

إل تقدمي مطالب إعادة إدماج يف أجل أقصاه

السنة اجلامعيّة
▪ على الطّلبة ال ّذين استوفوا ح ّقهم يف ّ
الّتسيم و ّ
الراغبني يف التمتّع بتسجيل استثنائي بعنوان ّ
.
تقدمي مطلب يف الغرض يف أجل ال يتجاوز يوم أكتوبر
الّتسيم يف اآلجال احمل ّددة.
كل طالب ختلّف عن إمتام إجراءات ّ
▪ حتتفظ إدارة الكليّة حب ّقها يف رفض تسجيل ّ
▪ التسجيل شخصي حبيث ال تقبل كافّة أنواع التّفويض.

-

العميدة

األستاذة روضة الفراتي بوصفّارة
_____________________________
( )

*

يتول الطّالب تعمري بطاقة االرشادات وحتميلها عرب موقع واب الكليّة www.fmm.tn
ّ







