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 الخطوة األولى 
 فتح حساب ولي

1 

توأم  في نفس املدرسة  ترسيمإذا كنت ترغب في -
 يتوجب  تحديد ذلك عند فتح حساب الولي

إثر عملية التسجيل، ستصلكم كلمة العبور عبر -
إرسالية قصيرة على رقم الهاتف الذي استعمل في 

 فتح حساب الولي
 



 الخطوة الثانية 
و  الدخول لفضاء الولي

 تسجيل تلميذ
2 

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



2 
 الخطوة الثانية

 تسجيل التلميذ



يتمتع التالميذ املرسمين 
باألقسام التحضيرية بأولوية 

 الترسيم بمدارسهم ألاصلية
تلميذ مرسم بقسم تحضيري  -

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

على معرف التلميذ يجب الاتصال بمدير املدرسة للتحصل  
رقما 12يتكون 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  -
بالتلميذ حسب مضمون الوالدة وباللغة 

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

 معطيات التلميذ -ب 



2 

" اطلعت ووافقت"إذا لم يتم النقر على 
 ستظهر للولي هذه الرسالة

اطلعت "الخانة عليه الرجوع والنقر على 
 "ووافقت

 

 معطيات التلميذ -ب 

 الخطوة الثانية
 تسجيل التلميذ



إذا لم يتم إدخال املعطيات بكل 
دقة كما هي مدونة بمضمون 

الوالدة، سيتم عرض هذه الرسالة 
 لذلك على الولي

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

 "الرسم
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 معطيات التلميذ -ب 

 الخطوة الثانية
 تسجيل التلميذ
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 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



في هذه املرحلة سيتمكن الولي من 
عنوان و تحديد عنوان السكنى 

 "تسجيل"ثم النقر على  العمل
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 معطيات التلميذ -ب 

 الخطوة الثانية
 تسجيل التلميذ



3 

 
إذا تم خطأ في اختيار املعتمدية في 

يمكن تغيير الخطأ , الخطوة السابقة
 "تغيير املعطيات"بالنقر على 

 

 اختيار املدرسة – ت

 الخطوة الثالثة
 اختيار املدرسة



3 

 اختيار املدرسة – ت

 يتم التسجيل، عملية من املرحلة هذه في
 املعتمدية حسب املدرسة اختيار

 
-  
 

 

 الخطوة الثالثة
 اختيار املدرسة



عليه ,إذا كان الولي غير راض على املدرسة 
أوال اختيار مدرسة ثم النقر على الخانة 

غير راض على الاختيار وأرغب في ترسيم "
 "ابني بمؤسسة أخرى 

واختيار مدرستين يتم ترتيبهما تفاضليا مع 
 تحديد سبب الختيار

سيدرج مطلب الولي ضمن قائمة انتظار 
 املدرسة
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 اختيار المدرسة – ت

 الخطوة الثالثة
 اختيار املدرسة



طباعة وصل 
 التسجيل

,  عند استكمال عملية الترسيم
سيحصل الولي على رسالة تأكيد 

 التسجيل األولي عن بعد
الموافقة وطباعة "النقر على 

 "وصل الترسيم



وصل التسجيل ألاولي عن بعد الذي 
 يمكن طباعته

طباعة وصل 
 التسجيل



يمكن للولي طباعة وصل التسجيل 
 "التسجيلطباعة وصل "على بالنقر 
 التلميذ وإدخال إختيار

 تاريخ الوالدة للولوج 

طباعة وصل 
 التسجيل



 بالنسبة للتونسيين املولودين بالخارج



بالنسبة للتونسيين المولودين 

بالخارج، اختيار والية تونس 

و في خانة البلدية اختيار 
"خارج البالد"  



لتسجيل توأم بنفس املدرسةبالنسبة   



يتوجب على الولي عند فتح الحساب -
تحديد أنه سيقوم  بهالخاص 

 بتسجيل توأم في نفس املدرسة 
يمكنه هذا الحساب من تسجيل -

 ثالثة أطفال  لهم نفس تاريخ الوالدة 

عند تسجيل الطفل الثاني  أو الثالث  تقوم املنظومة  -
بوضعه آليا بنفس املدرسة التي اختارها الولي للطفل 

 (شغور  بهاحتى إن لم يتوفر )ألاول 


