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الخطوة األولى 
فتح حساب ولي

1

درسة توأم  في نفس املترسيمإذا كنت ترغب في -
يتوجب  تحديد ذلك عند فتح حساب الولي

ور عبر إثر عملية التسجيل، ستصلكم كلمة العب-
مل في إرسالية قصيرة على رقم الهاتف الذي استع

فتح حساب الولي



الخطوة الثانية 
و الدخول لفضاء الولي

تسجيل تلميذ
2

ر إدخال رقم بطاقة التعريف و كلمة العبو -
إدخال الرمز املوجود بالصورة-
"موافق"النقر على -



2
الخطوة الثانية

تسجيل التلميذ



يتمتع التالميذ املرسمين 
باألقسام التحضيرية بأولوية 

الترسيم بمدارسهم األصلية
تلميذ مرسم بقسم تحضيري -

"نعم"الضغط على 
إدخال معرف التلميذ-
"موافق"النقر على -

ةعلى معرف التلميذ يجب االتصال بمدير املدرسللتحصل
رقما12يتكون معرف التلميذ من 

2

التعرف على التلميذ-أ 

الخطوة الثانية 
تسجيل تلميذ



2
الخطوة الثانية

تسجيل التلميذ

تلميذ غير مرسم بقسم تحضيري -
"ال"الضغط على 

يتوجب إدخال املعطيات الخاصة -
للغة بالتلميذ حسب مضمون الوالدة وبا

العربية
"اطلعت ووافقت"النقر على -
إدخال الرمز املوجود بالصورة-
"التسجيل"النقر على -

معطيات التلميذ-ب 



2

" تاطلعت ووافق"إذا لم يتم النقر على 
ستظهر للولي هذه الرسالة

عت اطل"الخانة عليه الرجوع والنقر على 
"ووافقت

معطيات التلميذ-ب 

الخطوة الثانية
تسجيل التلميذ



إذا لم يتم إدخال املعطيات بكل
دقة كما هي مدونة بمضمون 

ة الوالدة، سيتم عرض هذه الرسال
لذلك على الولي

وأ"التثبت في املعطيات"إعادة -
البحث باالعتماد على عدد "-

"الرسم

2

معطيات التلميذ-ب 

الخطوة الثانية
تسجيل التلميذ



2

معطيات التلميذ-ب 

إذا تم إدخال املعطيات بكل دقة 
تظهر و مطابقة ملضمون الوالدة 

هذه الصفحة لتأكيد املعلومات
معطيات صحيحة "على النقر 

"مواصلة التسجيل

الخطوة الثانية
تسجيل التلميذ



من في هذه املرحلة سيتمكن الولي
عنوان و تحديد عنوان السكنى 

"تسجيل"ثم النقر على العمل

2

معطيات التلميذ-ب 

الخطوة الثانية
تسجيل التلميذ



3

ي إذا تم خطأ في اختيار املعتمدية ف
طأ يمكن تغيير الخ, الخطوة السابقة

"تغيير املعطيات"بالنقر على 

اختيار املدرسة–ت

الخطوة الثالثة
اختيار املدرسة



3

مدرسة ال تشهد إقباال كبيرا:املدرسةاختيار –ت

الخطوة الثالثة
اختيار املدرسة

xxxxxx
xxxxxx

 عتمدياتباملتقوم املنظومة بعرض املدارس التي بها شغور و املوجودة
املدونة بعنوان السكن و عنوان العمل 

 املعروضةيقوم الولي باختيار إحدى املدارس



3

تشهد إقباال مدرسة :املدرسةاختيار –ت
كبيرا

الخطوة الثالثة
اختيار املدرسة

xxxxxx
xxxxxx

 حالة اختيار الولي ملدرسة حددت من في
عليه « ركمدرسة ذات إقبال كبي»املندوبية الجهوية 

ندوبية اختيار مدرستين أخريين حتى يسهل على  امل
عملية دراسة مطلبه 

طالبته تقوم املنظومة بإعالم الولي بأنه يمكن م
ي قام بتقديم مؤيدات للتثبت من املعطيات الت

( شهادة عمل، شهادة إقامة)بإدخالها 



ليه ع,إذا كان الولي غير راض على املدرسة 
ة أوال اختيار مدرسة ثم النقر على الخان

يم غير راض على االختيار وأرغب في ترس"
"ابني بمؤسسة أخرى 

فاضليا مع واختيار مدرستين يتم ترتيبهما ت
تحديد سبب الختيار

ار سيدرج مطلب الولي ضمن قائمة انتظ
املدرسة

3

اختيار المدرسة–ت

الخطوة الثالثة
اختيار املدرسة



طباعة وصل 
التسجيل

,  عند استكمال عملية الترسيم
يد سيحصل الولي على رسالة تأك

التسجيل األولي عن بعد
الموافقة وطباعة "النقر على 

"وصل الترسيم

xxxxxx



وصل التسجيل األولي عن بعد الذي
يمكن طباعته

طباعة وصل 
التسجيل

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



بالنسبة للتونسيين املولودين بالخارج



دين بالنسبة للتونسيين المولو

بالخارج، اختيار والية تونس 

و في خانة البلدية اختيار 
"خارج البالد"



لتسجيل توأم بنفس املدرسةبالنسبة 



اب يتوجب على الولي عند فتح الحس-
تحديد أنه سيقوم بهالخاص 

بتسجيل توأم في نفس املدرسة 
يمكنه هذا الحساب من تسجيل -

الدة ثالثة أطفال  لهم نفس تاريخ الو 

ة عند تسجيل الطفل الثاني  أو الثالث  تقوم املنظوم-
ل بوضعه آليا بنفس املدرسة التي اختارها الولي للطف

(شغور بهاحتى إن لم يتوفر )األول 


