
  

  بورقیبة للغات الحیة معھدكیفیة التسجیل ب
 

تلمیذا  - مقیما بتونس تونسیا أو أجنبیا -سنة أو أكثر 15كنت تبلغ من العمر  ذاإ
ّفا أو بدون عمل ...أو طالبا أو باحثا أو مدّرسا أو متخّرجا أو عامال أو موظ  

ّم أو تحسین مستواك في إحدى اللغات الحیة التالیة :و ترغب في تعل  
 

/ الصینیة /  الیابانیة/ االسبانیة / اإلیطالیة / األلمانیة / الفرنسیة / لیزیة قنالا 
  ...الرومانیة /  التركیة/ الكوریة

 
:فما علیك إّال إتّباع النقاط التالیة  

  
التسجیل عبر موقع واب المعھد ابتداء من غرة سبتمبر من كل سنة جامعیة على  -

 https://www.iblv.rnu.tn/inscription: العنوان التالي
 

یختار ، و كلمة العبور الحساب القدیم المستمع یستعمل: بالنسبة للمستمعین القدامى -
أو  E-dinar التوقیت حسب ما ھو متوفر و یدفع معالیم الترسیم بالدینار االلكتروني

یقدم ملفھ كامال إلدارة المعھد   الموافقة على الترسیم و یقوم بطباعة وثیقة بطاقة بنكیةب
یحتوي  مع الحصول على وصل تسلیم ملف الثاني من شھر سبتمبر األسبوع بدایة من

 .على صورتھ و ختم المعھد
   :لمستمعین الجددبالنسبة ل -
كلمة عبور للحصول على  یختارو عبر موقع الواب مطبوعة التسجیل  یعّمر المترشح -1

  *****iblv-000: جیل على النحو التاليرقم تس
 اختیار اللغة المزمع دراستھا و مركز الدراسة حسب ما ھو متوفر -

یجب اجتیاز اختبار مستوى، لذا یجب خالص معلوم : زیة و الفرنسیةیلقبالنسبة لالن -2
على  حصولللبطاقة بنكیة بأو  E-dinar اختبار المستوى بالدینار االلكتروني

یقوم المترشح بطباعة الوثیقة و االستظھار بھا یوم  .تبار المستوىموعد الجتیاز اخ
 .اجتیاز االختبار

  
  

https://www.iblv.rnu.tn/inscription


  

 ..تركیة / كوریة / صینیة / یابانیة / ایطالیة / اسبانیة / ألمانیة : (بالنسبة لبقیة اللغات -3

التوقیت حسب ما ھو متوفر و یدفع معالیم الترسیم  المترشح یختار: مبتدئ تماما -
أو ببطاقة بنكیة یقوم بطباعة وثیقة الموافقة على  E-dinarبالدینار االلكتروني 

مع الثاني من شھر سبتمبر  األسبوعالترسیم و  یقدم ملفھ كامال إلدارة المعھد بدایة من 
 .دیحتوي على صورتھ و ختم المعھ الحصول على وصل تسلیم ملف

 
یجب خالص معلوم اختبار المستوى ): درس من قبل ھذه اللغة(تماما  الیس مبتدئ  -

على موعد الجتیاز اختبار  حصولللبطاقة بنكیة بأو  E-dinar بالدینار االلكتروني
 .یقوم المترشح بطباعة الوثیقة و االستظھار بھا یوم اجتیاز االختبار .المستوى

اللغات، یجدون نتیجة االختبار على  إحدىتوى في اختبار مس اجتازوابالنسبة للذین   -4
 48بعد و ذلك  " Paiement "حسابھم الخاص عبر موقع واب المعھد في الخانة 

التوقیت حسب  المترشح یختار. )دون اعتبار أیام العطل( االختبار ساعة من اجتیاز
طاقة بنكیة أو بب E-dinarما ھو متوفر و یدفع معالیم الترسیم بالدینار االلكتروني 

مع یقدم ملفھ كامال إلدارة المعھد  یقوم بطباعة وثیقة الموافقة على الترسیم و
  .یحتوي على صورتھ و ختم المعھد الحصول على وصل تسلیم ملف

 
 :ھامة مالحظات 
اإلدالء بمعلومات خاطئة عند تعمیر مطبوعة التسجیل ینجّر عنھ إلغاء التسجیل دون  -

   .استرجاع المعالیم
أو  E-dinar المعالیم عبر موقع واب المعھد بالدینار االلكتروني جمیع خالصیقع   -

باستثناء ( یمنع منعا باتا محاولة دفع المعالیم مباشرة بالمعھدببطاقة بنكیة ال غیر و 
االت التي یقع فیھا الخالص لدى وكیل المقابیض و الحصول على وصل في الح

 .)الغرض
التسجیل آلیا عند بلوغ العدد األقصى حسب اللغة و األماكن محدودة و تتوقف عملیة  -

 .حسب توقیت الدراسة
ھا مباشرة من م الكتب المعتمدة و یمكنكم اقتناؤمعالیم الترسیم ال تحتوي على معالی -

 .المزود الموجود بالمعھد
  اإلدارة


