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بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية
2022-2021
يامميدبولجمميدفل مميدال لومميدالممةممماىد ل م دالمعه م دأندالةسمملايديممة ومد ج بمملد
يعلمممدي م ي دالمعه م دالعممللغدللامملبدالة واإلامميد ا
حص يلد و دالم قعدالم ح دwww.inscription.tnحسبدال زنلييدالةللايد:د
 )1تسجيل الطلبة بالمعهد :من  06الى  10سبتمبر2021
انطالق الدروس 13 :سبتمبر2021
د
 )2معاليم التسجيل في االجازات:د
الشعبة
اإلجازة الوطنية في االنقليزية
اإلجازة في األسبانية :تواصل الثقافات و السياحة

المستوى






السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة

القسط األول

القسط الثاني

37.400

25.000

اإلجازة في الترجمة  :األلمانية
اإلجازة في علوم اإلعالمية  :هندسة البرمجيات و نظم
المعلومات






السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة

42.400

30.000

(3معاليم التسجيل في الماجستير  :د
د
الشعبة
ماجستير مهني في اإلعالميةData Science :

المستوى



السنة األولى
السنة الثانية

ماجستير مهني بناء مشترك :لغات و تكنولوجيا :ترجمة


السنة الثانية

القسط األول

القسط الثاني

82.400د

70.000د

67.400

55.000د

د
 يتضمن القسط األول في جميع المستويات المعاليم التالية:
(5ددنلنا ديعل مداالنخ اطد غدالصم قدال طمغدللضمملنداالجةممل غد+دديمملاانديعلم مدالو يم د+دديمملاانمعل مداالنخم اطد
غدتعل نايدالح ادثدالم اسايد اللليعاي+ديملاان 500ديلمام يعلم مدالةميياىد لم دالة بصملبدالةحضما ييد+د900ديلمامد
يعل مدتيياىد ل داالشاللدالة واإلاي).د
د
 (4معاليم التسجيل االستثنائي :د

الجمهوريةالتونسية
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دح دديعل مدالةسلايداالسمةنمليغ بد70ديمملااديضمل دالام د5ددنملنا ديعلم مداالنخم اطد مغدالصمم قدالم طمغدللضمملند
االجةمل غد ديملاانديعل مدالو ي )77ديملاا(
د
د
مالحظة :ديمكىدلل للبدد عديعللامدالةسلايدللإلس اىداأل لد النلنغديعلد يك نديعل مدالةسلايدالم ل بد مغدهمه دالحللميد
يلم عديعل يغدالإلسطداأل لد النلنغ.د
(5الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:
د
 بالنسبة للطلبة الجدد:
ب لقيدتعااىد صيدد ع يعللام الةسلايد 4دص ادشمساي نسخيديىدب لقيدالةع يفدال طمايد نسخيديىدفشفدأ ادد
الولفلل ايلدي لبإليدلألصيد شهلدةدبلفلل ايلدي لبإليدلألصيد ال ة دالصحغ.
د



بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة:

صيدد عديعللامدالةسلايد 4دص ادشمساي
د


بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى:

صمميدد ممعديعممللامدالةسمملايد 4دص م ادشمسممايد شممهلدةديالداة نس م ديممىدفش م داأل م اددللسممم ابدالسمملبإليديشممه دد
بم لبإلةهلدلألصمي نسمخيديمىدب لقميدالةع يمفدال طمامي نسمخيديمىدفشمفدأ م اددالولفلل ايملدي لبإلميدلألصميد شمهلدةد
بلفلل ايلدي لبإليدلألصي اذندتسلاي د ة دصحغ.
د

(6الفحص الطبي الجامعي:
 الطلبة الجدد:
نظ اد ج اءدال لويدالل ددالفحصدال وغداللليعغد غدأق بدي فزدصحيدأسلسايدلمإل دسكملهمد،دديعلم دالمعه دالعللغد
يايدبولجيدجماعدال لويدالل ددالم جهاىد لا دأن د لاهمداالسةظهلادب صيد ي اع دالملفدال وغد
للالبدالة واإلايد ا
ل ىدالف يقدالصحغدبللمؤسسيد ذلكددللحص لد ل دشهلدةدالةسلايد ب لقيدال للبد،دايلدبللمسويد ل دال لوي دالل دد
المعمااىددبلللإللءابدال وايد إن ديةعاى د لاهمداالتصللدبللف يقدالصحغدبللمعه د د تملمدهه دالعملايد االسةظهلا دل ىد
ا دااةدبملديفا دذلكدلاةمكم اديىدالحص لد ل دجماعد ثليإلهمداللليعايد(شهلدةدالةسلاي٬ددب لقيدال للبد)د.د
د
 الطلبة القدامى:
بإيكلندال لويدالإل اي دالإلالمدبللفحصدال وغد ذداسةحإل اد اغو اد غدذلك.د
مالحظة:
 يةعاوىداسةكمللدالةسلايدبة ا دال ثليقدالم ل بيدالمهف اةدأ . -ية جبدالةزامدال للبدبةلاي ان قدال ا سد احة امدالإللن ندال اخلغدللمعه .د

االدارة

