
 يـمـلـعـث الـحـبـي و الـالـعـم الـيـلـعـتـوزارة ال
   جامعة قرطاج          

 ـات بتونسالمعهـد العالــي للغ
 
 

 لـيـجـسـتـالغ الــب
 

 2022-2021بعنوان السنة الجامعية 
 

                       
بأن  إلى المعهد تعلم إدارة المعهد العالي للغات بتونس كافة طلبتها و الطلبة الجدد الموجهين

حي  1003 ماجه ابنشارع  14سيتم بمقر المعهد  2022-2021التسجيل للسنة الجامعية 

 زنامة التالية :والخضراء تونس حسب الر
 
 :بالنسبة للتسجيل عن بعد/ 1

 www.inscription.tnوجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد:التسجيل عن بعد يكون 
 

    : اإلداري زنامة التسجيلور 
 :ينطلق التسجيل اإلداري بالمعهد حسب الروزنامة التالية

 
 التاريخ واليوم صنف اإلجازة المستوى

 

 

 السنوات الثالثة

 جميع اإلجازات

 

 
 

 

 جميع اإلختصاصات: 

 

 اللغات األوروبية)إسبانية ,ألمانية, إيطالية( -
 اللغات الشرقية ) الروسية و الصينية( -

 اإلنقليزية -

 الفرنسية -
 العربية -

 

 الثالثاءيوم 

07/09/2021 

 

 

 

 

 السنوات األولى 

 
 

  اإلجازة في الفرنسية -
 اإلربعاءيوم 

08/09/2021 

 طلبة جدد وقدامى

 
 

 

 
 

 اإلجازة في الروسية -

 اإلجازة في الصينية -

 

 السنوات الثانية

 

 
 اإلجازة في العربية -



 التاريخ واليوم صنف اإلجازة المستوى

 

 السنوات األولى 

 

 

  اإلجازة في اإلنقليزية -

 الخميسيوم 
09/09/2021 

 طلبة جدد وقدامى

 
 

 

 في العربية اإلجازة -

 

 

 السنوات الثانية

 اإلجازة في اإليطالية -

 اإلجازة في اإلسبانية -

 اإلجازة في األلمانية -
 

 اإلجازة في الفرنسية -

 

 السنوات األولى

 

 اإلجازة في األلمانية -
 

 

 الجمعةيوم 
10/09/2021 

 طلبة جدد وقدامى

 

 اإلجازة في اإليطالية -

 اإلجازة في اإلسبانية -

 

 

 السنوات الثانية

 اإلجازة في اإلنقليزية    -

 في الصينية اإلجازة -

 اإلجازة في الروسية -

 

 inscription.tn .www :التسجيل عن بعد  وجوبا عبر الموقع الموحددفع معاليم يتم 

 

 :معاليم التسجيل ▄
 
 :ويمكن دفع المعلوم على قسطينوالثالثة  ، الثانيةبالنسبة للسنوات األولى 60.000 :مرحلة اإلجازة 

 

 يناراد 00035. :األولالقسط  *             

  
 دينارا معلوم تسجيل25 -                 
 دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي5 -                 

 مليم معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية1000 –ديناران معلوم البريد  2 -                 
 دينار معلوم بطاقة الطالب 2 -       

 :الثانيالقسط  *                 

  دينارا 25جميع المستويات: -                    
 

   
 
 



دنانيرمفصلة كما  10.000: يقدر معلوم الترسيم الخاص بأبناء موظفي و عملة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ب مالحظة
مليم معلوم االنخراط 1000 –ديناران معلوم البريد  2 -دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 5 يلي :

 دينار معلوم بطاقة الطالب 2 -في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية
 

 المعلوم على قسط واحد. و يدفعبالنسبة للسنوات األولى والثانية د 80.000*معاليم التسجيل االستثنائي:

            
  2021سبتمبر  30إقصاه  اجل تقديم مطالبهم طبقا لألنموذج الموجود على الموقع في التسجيل اإلستثنائي بعلى الطلبة المعنيين 

 و يتم دفع معاليم التسجيل المطلوبة إثر موافقة اإلدارة.
 

 : ملف التسجيل الستكمالالوثائق المطلوبة  ▄
 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية+ نسخة مطابقة ( 02)ية+ صور شمس 3ل دفع معاليم التسجيل + و ص : للطلبة الجدد بالنسبة

القيام  ما يثبتب االستظهــارمطابقة لألصل من  شهادة الباكالوريا ا+ الدفتر الصحي األصلي +نسخة الباكالوريا +  لألصل من كشف أعداد
  .الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة   إيداعصل و  بالفحص الطبي+ 

  

 من بطاقة  نسخ 2+ صور شمسية 2ليم التسجيل+ او صل مع : المؤسسة إلىالطلبة القدامى المنتمين  إلىبالنسبة  ▄

 التعريف الوطنية + كشف أعداد السنة السابقة. 
 

صور شمسية + شهادة  4و صل دفع معاليم التسجيل +  : بالنسبة الى الطلبة القادمين من مؤسسة أخرى ▄

نسخ   +  يغادرة+ نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا +نسخة مطابقة لألصل من  شهادة الباكالوريا+ الدفتر الصحي األصلم
 لألصل.+ نسخة من بطاقة التعريف . تهامن كشوف األعداد و شهائد النجاح للسنوات الجامعية السابقة مشهود بمطابق

 

أقرب مركز  فيالجدد للطلبة  الفحص الطبي الجامعي إجراءيتم   الجدد:الفحص الطبي الجامعي الخاص بالطلبة  ▄

 سكناهم.صحة أساسية لمقر 
 

 .بالمعهد بدون فحص طبي ( يمكن التسجيل ) ال مالحظة: ▄

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


