جامعة تونس المنار
كليّة العلوم للرياضيّات والفيزياء والطبيعيّات بتونس

بالغ لطلبت ؤلاجاصة واإلاشحلت الخحظيرًت للذساظاث الهىذظُت ومشحلت جىىًٍ اإلاهىذظين حىٌ
الدسجُل بعىىان العىت الجامعُت 2022-2021
حعلم إداسة ولُت العلىم بخىوغ وافت الطلبت الجذد اإلاىجهين لها والطلبت اللذام أن عملُت الدسجُل بعىىان العىت الجامعُت
 2022/2021بمشحلت ؤلاجاصة واإلاشحلت الخحظيرًت للذساظاث الهىذظُت ومشحلت جىىًٍ اإلاهىذظين ججشي حعب التراجِب واإلاىاعُذ
الخالُت:

-1الدسجُل عً بعذ ودفع اإلاعالُم اإلاعخىجبت
ًخم الدسجُل عً بعذ ودفع اإلاعالُم اإلاعخىجبت وجىبا وحصشٍا عً طشٍم اإلاىكع اإلاىحذ للدسجُل عً بعذwww.inscription.tn :
باعخماد الذًىاسالالىترووي حعب اإلابالؽ اإلافصلت أظفله .و ال ًمىً دفع معالُم الدسجُل في شيل سكاع بشٍذًت »  “Bons de valeurأو في
شيل حىالاث بشٍذًت.
ًخم خالص معلىم الدسجُل بذاًت مً  23اوث عبر اإلاىكع اإلازهىس حعب اإلابالؽ اإلافصلت في الجذوٌ أظفله .و ًمىً للطالب حعذًذ
اإلاعلىم اليامل دفعت واحذة (اللعطين ألاوٌ والثاوي) أو حعذًذ اللعط ألاوٌ على أن ًخم حعذًذ اللعط الثاوي كبل بذاًت العذاس ي
الثاوي على أكص ى جلذًش .هزا ،وَعف مً دفع اللعط الثاوي الطلبت الحاصلين على مىحت جامعُت أو على كشض جامعي مً دًىان
الخذماث الجامعُت للشماٌ أو مً أحذ الصىادًم الاجخماعُت.
أما باليعبت إلى الطلبت اإلاسجلين بصفت اظخثىائُت لالمخحاهاث فئنهم مطالبىن بذفع وامل معلىم الدسجُل دفعت واحذة.
هزا ،وٍخعين على ول طالب إدساج أو جحُين اإلاعطُاث اإلاطلىبت الخاصت به على مىكع الدسجُل عً بعذ بيل دكت الظُما العىىان اللاس
وسكم الهاجف وجاسٍخ وميان الىالدة...

لالهخفاع بخذماث اإلاىخبت على ول طالب الدسجُل بمىكع البيرووي  WWW.BIRUNI.TNالخاص باإلاىخباث
اإلاشحلت و الاخخصاص
ول ؤلاجاصاث ألاظاظُت

اللعط
ألاوٌ()1

اإلاعخىي

اللعط
الثاوي

املجمىع العىىي

العىىاث ألاولى والثاهُت الثالثت  38.000د

 30.000د

 68.000د

اإلاشحلت الخحظيرًت للذساظاث
الهىذظُت

العىىاث ألاولى والثاهُت

 43.000د

 35.000د

 78.000د

مشحلت جىىًٍ اإلاهىذظين

العىىاث الثالثت والشابعت
والخامعت هىذظت

 53.000د

 45.000د

 98.000د

ول ؤلاجاصاث

اإلاشظمىن الجخُاصالامخحاهاث

-

-

 78.000د

يتضمن القسط ّ
(ّ )1
ألاول املعاليم التاليت  5 :د هعلىم االنخراط في الصنذوق الىطني للضواى االجتواعي.
 2د هعلىم بريذ
 1د هعلىم االنخراط في تعاونيت الحىادث الوذرسيت والجاهعيت
1

-2الفحص الطبي
ًخعين على الطلبت الجذد سحب ملفاتهم الطبُت مً معاهذهم ألاصلُت واللُام بالفحص الطبي ؤلاجباسي في أكشب مشهض صحت أظاظُت
إلالش ظىىاهم .وٍخعين حعلُم اإلالف الصحي وشهادة الفحص الطبي ًىم الترظُم إلى الفشٍم الصحي باليلُت ملابل الحصىٌ على وصل
إًذاع ًخعين الاظخظهاسبه طمً الىثائم اإلاىىهت إلالف الدسجُل.
هما ًخعين على الطلبت الحاصلين على إعادة جىجُه أو هللت إلى اليلُت واإلاعُىين باليلُت اثش هجاحهم في اإلاىاظشاث الىطىُت حعلم ملفاتهم
الطبُت مً مؤظعاتهم الجامعُت ألاصلُت و إًذاعها لذي الفشٍم الصحي باليلُت.
أما الطلبت ػير اإلالُمين بصفت كاسة بالبالد الخىوعُت ومهما وان اإلاعخىي اإلاضمع الدسجُل به فئنهم مطالبىن باللُام بالفحص الطبي
الاجباسي.

-3الىثائم اإلاىىهت إلالف الدسجُل
ًحخىي ملف الدسجُل وجىبا على الىثائم اإلاشاسإليها ب"وعم" في الجذوٌ أظفله ورلً حعب وطعُت الطالب:

ع/س

تفصيم انىثائق انمطهىبت

1

مطبىعت حسحب مً مىكع واب اليلُت:
و حعمشبيامل الذكت
وصل دفع معلىم الترظُم
صىسجان شمعِخان حذًثخان
وسخت مً بطاكت الخعشٍف الىطىُت
وسخت مً هشف أعذاد الباوالىسٍا
وصل في اًذاع اإلالف الصحي لذي الفشٍم الصحي باليلُت
شهادة مؼادسة
شهادة في جأجُل الترظُم (إلاً جمخعىا بخأجُل الترظُم فلط)
وسخت مً هشف أعذاد العىت الفاسطت
وسخت مً هشىفاث ألاعذاد للعىىاث العابلت مشهىد بمطابلتها لألصل.
بطاكت الخعُين باليلُت معخخشجت مً مىكع الخىجُه الجامعي (باليعبت إلى
الحاصلين على باوالىسٍا) أو إرن بالدسجُل مً جامعت جىوغ اإلاىاس.
مظمىن والدة باللؼت الفشوعُت
الىظام الذاخلي لليلُت معخخشج مً مىكع واب اليلُت وممض ى

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الطلبت
الجذد

طلبت اليلُت
اللذام

الطلبت اللادمىن مً مؤظعاث
جامعُت أخشي والطلبت الىاجحىن في
مىاظشة إعادة الخىجُه أو اإلاىاظشاث
الىطىُت

وعم

وعم

وعم

وعم
وعم
وعم
وعم
وعم

وعم
وعم
وعم

وعم
وعم
وعم
وعم
وعم
وعم
وعم

وعم
وعم

وعم
وعم

وعم

وعم
وعم

وعم
وعم

وعم

-4إجمام عملُت الدسجُل ؤلاداسي عً بعذ
ًخعين على الطلبت إجمام إجشاءاث الدسجُل ؤلاداسي و إًذاع اإلالفاث الىسكُت بعىىان العىت الجامعُت  2022-2021بملش اليلُت اليائً
باإلاشهب الجامعي فشحاث حشاد باإلاىاس -جىوغ طبلا للشوصهامت أظفله .وٍىىن الدسجُل شخصُا وال ًخم عً طشٍم الؼير أو اإلاشاظلت وال
ًمىً أن ًخم بعذ آلاجاٌ اإلازهىسة .هما ال حعلم شهاداث الدسجُل لؼيرأصحابها إال أن ًىىهىا مىولين بىثُلت سظمُت لسحبها.
* ال جلبل اإلالفاث الىاكصت.

علما وأن مً ًىخفي بخالص معالُم الدسجُل عً بعذ وال ًخلذم بملف حسجُله إلى اداسة اليلُت في آلاجاٌ اإلازهىسة ٌعخبر
مخخلُا مً جللاء هفعه على حله في الذساظت.

2

مرحهت اإلجـــــــــازة

انـــرمس

استكمال
مهف انتسجيم

انقاعت أوانمكتب

انسىىاث األونى مه اإلجازاث
1

االٍجازة في الرياضياث التطبيقيت

2

اإلجازة في الرياضياث

3

اإلجازة في الفيسياء

4

اإلجازة في الفيسياء و الطاقت

5

اإلجازة في الكيوياء

6

اإلجازة في الفيسياء -الكيوياء

7

اإلجازة في الكيوياء  -علىم األحياء

8

اإلجازة في علىم األحياء

9

اإلجازة في علىم األحياء و الوحيظ

10

اإلجازة في علىم الحياة و األرض

.

11

اإلجازة في علىم األرض

12

*اإلجازة في الجغرفت الرقويت و األرض
والوحيظ.
.

13

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنيت واآلليت

14

15
16

L-MA 1

2021/09/01

L-M 1

2021/09/06

L-PHY 1

2021/09/02

L-PHY/E 1

2021/09/08

L-CH 1

2021/09/07

L-PC 1

2021/09/06

L-CH/SV 1

2021/09/01

L-SV 1

2021/09/06

L-SVE 1

2021/09/04

L-SVT 1

2021/09/01

L-ST 1

2021/09/06

L-SGTA 1

2021/09/07

L-EEA 1

2021/09/03

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد 
العُذ دمحم
مصهحت شؤون انطهبت
مكتب عـ ـ ـ ــذد العُذة الفت
مصهحت شؤون انطهبت
شبان عـ ـ ـ ــذد العُذ هبُل 
مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد العُذ دمحم

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد العُذة الفت

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد  العُذ مىير

اإلجازة في تكنىلىجياث الوعلىهاث واالتصاالث
L-TIC 1

2021/09/04

L-SI-CS 1

2021/09/04

L-ISI-CE 1

2021/09/08

اإلجازة في علىم اإلعالهيت

اإلجازة في هنذست نظن اإلعالهيت

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد العُذ مىير

مصهحت شؤون انطهبت
شبان عـ ـ ـ ــذد  العُذ عمش
مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد
 العُذ مىير

انسىىاث انثاويت مه اإلجازاث
1

االٍجازة في الرياضياث التطبيقيت

2

اإلجازة في الرياضياث

3

اإلجازة في الفيسياء

4

اإلجازة في الفيسياء و الطاقت

5

اإلجازة في الكيوياء

6

اإلجازة في الفيسياء -الكيوياء

7

اإلجازة في الكيوياء  -علىم األحياء

8

اإلجازة في علىم األحياء

L-MA 2
L-M 2
L-PHY 2
L-PHY/E 2
L-CH 2
L-PC 2
L-CH/SV 2
L-SV 2

بدايت مه
2021/09/03
بدايت مه
2021/09/04
بدايت مه
2021/09/06
بدايت مه
2021/09/07
بدايت مه
2021/09/08
بدايت مه
2021/09/09
بدايت مه
2021/09/10
بدايت مه
2021/09/11

مصهحت شؤون انطهبت مىخب عـ ـ ـ ــذد
العُذ دمحم
مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد  العُذ عمش
مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد  العُذ دمحم
مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد  العُذ دمحم

3

9

اإلجازة في علىم األحياء و الوحيظ

10

اإلجازة في علىم الحياة و األرض

11
12

*اإلجازة في الجغرفت الرقويت و األرض
والوحيظ.
.

14
15

اإلجازة في علىم اإلعالهيت

16

اإلجازة في هنذست نظن اإلعالهيت

1

االٍجازة في الرياضياث التطبيقيت

2

اإلجازة في الرياضياث

3

اإلجازة في الفيسياء

4

اإلجازة في الفيسياء و الطاقت

5

اإلجازة في الكيوياء

6

اإلجازة في الفيسياء -الكيوياء

7

اإلجازة في الكيوياء  -علىم األحياء

8

اإلجازة في علىم األحياء

9

اإلجازة في علىم األحياء و الوحيظ

10

اإلجازة في علىم الحياة و األرض

L-TIC 2

بدايت مه
2021/09/09

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد  العُذ عمش

L-SI-CS 2

بدايت مه
2021/09/10

L-ISI-CE 2

بدايت مه
2021/09/11

L-ST 2

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنيت واآلليت
اإلجازة في تكنىلىجياث الوعلىهاث واالتصاالث

L-EEA 2

بدايت مه
2021/09/11

مصهحت شؤون انطهبت
شبان عـ ـ ـ ــذد 

L-SVT 2

اإلجازة في علىم األرض

13

L-SGTA 2

بدايت مه
2021/09/03
بدايت مه
2021/09/04
بدايت مه
2021/09/06
بدايت مه
2021/09/07

L-SVE 2

.

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد  العُذ
مىخب عـ ـ ـ ــذد 
مصهحت شؤون انطهبت
العُذة بثِىت

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد  العُذة بثِىت

انسىىاث انثانثت مه اإلجازاث
L-MA 3
L-M 3
L-PHY 3
L-PHY/E 3
L-CH 3
L-PC 3
L-CH/SV 3
L-SV 3
L-SVE 3
L-SVT 3

.

11

اإلجازة في علىم األرض

12

*اإلجازة في الجغرفت الرقويت و األرض
والوحيظ.
.

13

اإلجازة في اإللكترونيك والكهروتقنيت واآلليت

14

اإلجازة في تكنىلىجياث الوعلىهاث واالتصاالث

15

اإلجازة في علىم اإلعالهيت

16

اإلجازة في هنذست نظن اإلعالهيت

L-ST 3
L-SGTA 3

بدايت مه
2021/09/08
بدايت مه
2021/09/08
بدايت مه
2021/09/09
بدايت مه
2021/09/09
بدايت مه
2021/09/10
بدايت مه
2021/09/10
بدايت مه
2021/09/06
بدايت مه
2021/09/11
بدايت مه
2021/09/09
بدايت مه
2021/09/09
بدايت مه
2021/09/06
بدايت مه
2021/09/07

L-EEA 3

بدايت مه
2021/09/11

L-TIC 3

بدايت مه
2021/09/11

L-SI-CS 3

بدايت مه
2021/09/08

L-ISI-CE 3

بدايت مه
2021/09/09

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد  العُذة الفت

مصهحت شؤون انطهبت
شبان عـ ـ ـ ــذد 
العُذ هبُل

مصهحت شؤون انطهبت
مىخب عـ ـ ـ ــذد
 العُذة الفت

مصهحت شؤون انطهبت
شبان عـ ـ ـ ــذد العُذ عمش
مصهحت شؤون انطهبت
شبان عـ ـ ـ ــذد العُذ عمش

انمرحهت انتحضيريت نهدراساث انهىدسيت

4

انسىىاث األونى:
* بيىلىجيا – جيىلىجياBG1 .
*رياضياث  -فيسياء MP1
* فيسياء – كيوياءPC1 .
مرحهت تحضيريت مىدمجت MPI 1

انسىىاث انثاويت:
* بيىلىجيا – جيىلىجياBG2 .
*رياضياث – فيسياء MP2
* فيسياء – كيوياءPC2 .
مرحهت تحضيريت مىدمجت MPI 2

كل االختصاصاث أيام
 25و 26و 27اوث 2021

ك ـ ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـ ـت

SE1 A

كل االختصاصاث أيام
 30و 31اوث 2021

ك ـ ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـ ـت

SE1 B

مرحهت تكىيه انمهىدسيه
االختصاصاث
* هنذست اعالهيت
* هنذست في الكيوياء
* هنذست علىم جيىلىجيت
* هنذست في االلكترونيك

ك ـ ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـ ـت

انسىىاث األونى و انثاويت و نثانثت:

SE 5

 30و 31اوث اوث 2021

-5اهطالق دسوط العىت الجامعُت  2022-2021حعب اإلايشىسعذد 28الصادسعً وصاسة الخعلُم العالي بخاسٍخ  24جىان :2021
 ًىىن ًىم الاثىين  13ظبخمبر 2021باليعبت إلى ول مشحل ؤلاجاصاث واإلااجعخير.ً -ىىن ًىم الاثىين  06ظبخمبر 2021باليعبت إلى اإلاشحلت الخحظيرًت للذساظاث الهىذظُت و مشحلت جىىًٍ اإلاهىذظين.

مع تمنياتنا إلى كافة الطلبة بسنة جامعية موّفقة ومكّللة بالنجاح.

الادارة

5

