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رسيم جديد
ّ
9102-9102 الدراسّية للّسنة الت

رسيم
ّ
 الطرق املعتمدة للت

.وال ُيشترط أن يكون هاتفا ذكياعبر الهاتف الجوال  التسجيليتم 

رسيم أيضا عبر املوقع 
ّ
كما يتّم الت

www.inscription.education.tn

سجيل 
ّ
:الّدفع الالكتروني ملعلوم الت

.يتم الخالص الالكتروني عبر بطاقة استخالص  بريدّية أو بنكّية 

اصة 
ّ

؟ التسجيلكيف أتحصل على املعطيات الخ

لميذ أو الو 
ّ
اصة يمكن للت

ّ
رمز املؤسسة )عن بعد  بالتسجيللّي الحصول على جميع املعطيات الخ

 من خالل املوقع ( ومعرف التلميذ

www.inscription.education.tn

 النتائج املدرسيةأو بالرجوع إلى بطاقة 

 كيف أتحصل على بطاقة الدفع الالكتروني؟

 .كانت أو بنكيةيمكنكم استعمال بطاقة الاستخالص الخاصة بكم بريدية 

 من مكاتب البريد Digicardبطاقة الدفع الالكتروني املسماة و في حالة عدم توفرها يمكنكم اقتناء 

 :أو بطاقة الدفع املخصصة للتسجيل عن بعد من فروع البنوك التاليةالتونس ي 

الشركة التونسية الزيتونة و بنك  التجاري بنك، البنك الوطني الفالحي، بنك تونس العربي الدولي ، 

 للبنك

http://www.inscription.education.tn/
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سجيل على الواب؟
ّ
 كيف يتم الت

www.inscription.education.tn :على الواب عبر  الّدخول إلى املوقع  التسجيلتتّم عملّية 

.الترسيمو القيام باالستخالص الالكتروني ملعلوم  تعمير بطاقة إرشادات موجودة باملوقعثم  

سجيل 
ّ
 الهاتف الجوال؟ عبر كيف يتم الت

ليم عبر الهاتف الجوال االاشتراك في خدمة خالص املع: املرحلة ألاولى

*020#طلب رمز   .0

 اختيار نوع بطاقة الدفع الالكتروني .9

 متابعة املراحل حتى تأكيد عملية نجاح عملية الاشتراك .3

 التسجيل عن بعد  : املرحلة الثانية

*020#طلب رمز .1 

 اختيار نوع بطاقة الدفع الالكتروني 2.

Payer un service »  »عرض قائمة الخدمات و اختيار خدمة. 3

 »scolarité » ثم اختيار خدمة  .4 

  »Inscription » ثم اختيار خدمة    5. 

أرقام  2ادخال معرف التلميذ املتكون من  .6

 أرقام  6ادخال رمز  املؤسسة التربوية املتكون من  .7

 التثبت من الاسم و تأكيد عملية استخالص معلوم الترسيم عبر ادخال الرقم السري .2.
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 .اثر المصادقة يتحصل التلميذ على ارسالية قصير  تعلمه بخالص معلوم الترسيم

ليس من الضروري التحاقك بمؤسستك التربوية قبل بعد نجاح عملية التسجيل عن بعد 

 9102سبتمبر 01يوم 

 ؟مدرستي الاعدادية ما يجب علي فعله\لم أجد إسمي في معهدي 

يتصل برقم هاتف املؤسسة التربوية  في قائمة تالميذ معهده أو إعداديته إن لم يجد التلميذ اسمه

 .املوجود في نفس املوقع

 إلى أخرى، ماذا أفعل؟ تربوية لقد تمت نقلتي من مؤسسة

ل إليه بعملّية النقلة ،وما على التلميذ سوى الاتصال هاتفيا 
َ
يقوم  املعهد ألاصلي واملعهد املنتق

 . من تواجد اسمه ضمن قائمة تالميذه للتأكد املنتقل إليهبمعهده 

افقة على  نقلتي من مؤسسة تربوية إلى أخرى  بعد  أن قمت بعملية  لقد تمت املو

ذي الترسيم في املؤسسة ألاصلية، ما 
ّ
 القيام به في هذه الحالة؟ يتوجب عليّ ال

ل إليه بعملّية النقلة دون إعادة دفع 
َ
 .معلوم الترسيم سيقوم املعهد ألاصلي واملعهد املنتق


