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 بالغ تسجيل الطلبة

 2023-2022بعنوان السنة اجلامعية 

 
التسجيل التطبيقيـة و التكنولوجيـا لقـريوان كافـة الطلبـة املنتمـني إىل املعهـد العـايل للعلـوم التطبيقيـة و التكنولوجيـا لقـريوان أن تعلم ادارة املعهد العايل للعلـوم 

   www.inscription.tn يتم وجو و حصر عرب املوقع املوحد

  حسب الرزمة التالية 

يدعى الطلبة املوجهون اجلدد إىل املعهد إىل القيام لتسجيل عن بعد إثر  .سبتمرب 08إىل  05من : الطلبة النظاميني اجلدد و القدامىتسجيل -1 

   2022.سبتمرب12اإلعالن عن النتائج و يف اجل أقصاه يوم 

تهم أو إعادة توجيههم سواء من طـرف اجلامعـات أو مـن يتم تسجيل الطلبة الذين متت نقل :التسجيل للطلبة املعنيني عادة التوجيه أو النقلة-2 

   .2022سبتمرب  08طـرف اإلدارة العامـة للشـؤون الطالبيـة إثـر اإلعـالن عـن النتائج و يف أجل أقصاه يوم 

   :معاليم التسجيل جلميع الطلبة–4 

  لنسبة للسنوات النهائية 42.400 مفصلة كما يلي 40.400القسط األو ل�  

   التسجيلمعلوم  30.000  .1

  االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعيمعلوم  5.000 .2

 معلوم الربيد  2.000 .3

   إصدار بطاقة الطالبمعلوم  2.000 .4

 )دينار �لنسبة للسنوات النهائية 3.400( معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية و اجلامعية1.400 .5

  30.000الثاين  القسط:  

الصناديق عفى من دفع القسط الثاين كل طالب متحصل على منحة أو قرض جامعي سواء من ديوان اخلدمات اجلامعية أو من إحدى ي:مالحظة

  .ض جامعيعلى أن يقدم الطالب خالل شهر فيفري وثيقة تثبت حصوله على قر ) CNRPS  ي أو ً CNSS )االجتماعية

   :معاليم التسجيل االستثنائي -5 1

ري معلوم ند�2+معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  دنري 5+دينارا معلوم التسجيل :70:  80.400قسط واحد  

 إصدار بطاقة الطالبري معلوم ند�2+دينارا معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية1.400+الربيد

مي القسـط ميكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطني األول و الثاين معا و يكون معلوم التسجيل املطلوب يف هذه احلالة جمموع معلو :مالحظة .

هـد تـوفر للطلبـة لـذا املرغـوب مـن كافـة الطلبـة اقتنـاء معـاليم التسـجيل لـدينار اإللكـرتوين مـن مكاتـب الربيـد التونسـي علمـا وأن إدارة املع . األول و الثاين

 إحاطـة و مرافقة فنية وإعالمية بقاعة اإلعالمية ملعهد إلمتام اإلجراءات يف أحسن الظروف



   :ق املطلوبة الستكمال ملف التسجيلئالو�- 6 

  اء عملية التسجيل عن بعد �وصل دفع معاليم التسجيل يستخرج بعد إ: لنسبة للطلبة اجلدد�-

  بطاقة التوجيهنسخة من -

  صور مشسية4-

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-

  نسخة من كشف أعداد الباكالور و الدفرت الصحي– 

وذلك بعد تعمريها   renseignement/nouveau-de-https://issatkr.rnu.tn/fra/fiche/   � منتسحب وجو بطاقة إرشادات - 

  احلرص على اإلحتفاظ بكلمة السر"بكل دقة

وصـل دفـع معـاليم التسـجيل املسـتخرج مـن موقـع التسـجيل عـن بعـد يسـتخرج بعـد إمتـام عمليـة التسجيل  :لنسـبة للطلبـة القـدامى املنتمـني إىل املؤسسـة� - 

صـور مشسـية و اإلذن لتسـجيل و شـهادة مغـادرة و نسخ  4وصـل دفـع معـاليم التسـجيل و : للطلبة القدامى القادمني من مؤسسة أخـرى لنسـبة � -  عن بعد

  اد للسنوات السابقة مشهود مبطابقتها لألصلمن كشوف األعد

  الفحص الطيب اجلامعي-7 

م وتقدمي الشهادة هانم مدعوون إىل إجراء الفحص الطيب اجلامعي يف أقرب مركز صحة أساسية ملقر سك�ليكن يف علم طلبة السنة األوىل اجلدد أ:الطلبة اجلدد  :

لمعهد،واالستظهار بوصل إيداع امللف الطيب لدى اإلدارة، ولن يتم تسليم شهادة التسجيل وبطاقة لم الطبية إىل الفريق الصحي �املسّلمة هلم يف الغرض ضمن ملفا

متام هذه يق الصحي ملعهد الطالب ملن ال يقوم ذا اإلجراء أما لنسبة إىل الطلبة الذين مل يتسن هلم القيام لفحص الطيب خارج املعهد فانه يتعني عليهم اإلتصال لفر 

  العملية

  2023-2022نة اجلامعية رزمة استكمال ملف التسجيل وانطالق الدروس بعنوان الس -8

لنسبة إىل  2022سبتمرب  05بداية من يوم االثنني )تقدمي الوئق املذكورة أعاله (جيب على مجيع الطلبة استكمال ملفات تسجيلهم  : التسجيل اإلداري

آخر أجل الستكمال امللفات لنسبة  2022سبتمرب  08 اخلميسويكون يوم . تاسعة صباحا إىل الساعة الواحدة بعد الزوالمن الساعة ال. خمتلف اإلجازات

  اىل مجيع الطلبة 

  التوقيت  موعد التسجيل  املستوى

  بعد الزوال 13صباحا إىل  09من   2022سبتمرب 06 و05  السنة األوىل من كافة اإلجازات املوحدة

  بعد الزوال 13صباحا إىل  09من   2022سبتمرب 08 و07  كافة اإلجازات املوحدة  السنة الثانية من

  بعد الزوال 13صباحا إىل  09من   2022سبتمرب 08 و07  السنة الثالثة من كافة اإلجازات

  بعد الزوال 13صباحا إىل  09من   2022سبتمرب 08   الثانية من املاجستري السنة

  
  على إدراج كل املعلومات املطلوبة  مل يقم شخصيا �ذا اإلجراء واحلرص إذاال يعترب الطالب مسجال بصفة �ائية 

  للمؤسسة لقانون الداخلي� الطالب الذي ال يلتحق ملؤسسة خالل مدة تتجاوز أسبوعا من التاريخ املعلن النطالق الدروس يتعر ض للعقوت املنصوص عليها

.  سبتمرب 12تنطلق الدروس يوم اإلثنني :انطالق الدروس  

  املديـــــــر    

 الذوييب اهلــادي 


