
           

 

 
 

 2020/2021 اجلامعيةبعنوان السنة تسجيل البالغ 
 

لل  ةراداعلم  ت       العالي  كافة  رادالمعهد  بتطاوين  التكنولوجية  إلى  الموجهين    الجدد طلبةالسات 

، 2020/2021انطالق الدروس بالنسبة للسنة الجامعية أن  والثالثة السنوات الثانية  وطلبة  المعهد

   : يوم  يكونس

 بالنسبة الى كل االقسام و كل المستويات  2020سبتمبر  28

 عبر موقع الترسيم الجامعي عن بعد أن عملية الترسيم عن بعد تتم وجوبا العلم عم

www.inscription.tn 

الطلبةعملية  /  1 يوم    النظامين  تسجيل  من  تتم  إلى 22بالمعهد    سبتمبر  25يوم    سبتمبر 

2020 . 

الم/  2 الطلبة  تسجيل  بالمعملية  من  د  عه خرطشين  يوم    اكتوبر  01يوم  تتم   05إلى 

 .2020اكتوبر

تتم  3 النقلة  او  التوجيه  بإعادة  المعنيين  للطلبة  بالنسبة  بعد  التسجيل عن  الحصول على  /  ابان 

 . تسجيل االذن بال

 التسجيل عن بعد 

التسجيل وجوباعن   يتم  الموقع  وحصريا  بعد  ضرورة    ription.tnwww.insc  عبر  مع 

 . طباعة وصل في خالص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد

 :كما هو مبين بالجدول التالي  وذلكيمكن دفع معاليم التسجيل دفعة واحدة او على قسطين 

 : والثالثة  والثانية طلبة السنوات االولى 

 2020/2021يعفى الطلبة المتحصلين على منحة او قرض جامعي بعنوان السنة الجامعية  •

 .جيل القسط الثاني من معاليم التس من دفع

 

 

 القسط الثاين القسط االول السنوي املعلوم   الشعبة 

 د 25.000 د 35.400 د 60.400 والمالية  اسبة المح •

 المتجددة  والطاقاتالهندسة الحرارية  •

 الهندسة الميكانيكية  •

 تكنولوجيات االعالمية  •

 د 30.000 د 40.400 د 70.400

 اجلمهورية التونسية
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي 

 ة يجاالدارة العامة للدراسات التكنولو 
 املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بتطاوين 
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 :  (Dérogataires)لى ترسيم استثنائي لين عحصمتالطلبة ال 

 

 قسط سنوي الشعبة 

 د 70 كل الشعب 

 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل  

 

 لطلبة الجدد: لبالنسبة   -/1

 وصل دفع معاليم التسجيل   •

 . البكالوريادة لألصل من شها نسخة مطابقة    •

 www.orientation.tn بطاقة التعيين تسحب من موقع  •

 ( والشعبة )تحمل االسم واللقبصور شمسية   4  •

 التعريف الوطنية نسخة من بطاقة  •

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا   •

 فتر الصحي.  الد  •

 )يسحبان من ادارة المعهد(  والتزامبطاقة ارشادات   •

 لطلبة القدامى المنتمين إلى المعهد:  لبالنسبة   -/2

   .وصل دفع معاليم التسجيل  •

 . (و الشعبة)تحمل االسم واللقب  صور شمسية 2 •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   •

 )يسحبان من ادارة المعهد(  والتزامبطاقة ارشادات   •

 : من مؤسسة أخرى نامى القادمي لطلبة القدلبالنسبة   -/3

   .وصل دفع معاليم التسجيل  •

 ( والشعبة ب )تحمل االسم واللق صور شمسية  04 •

 .حلآلصل و شهائد النجاللسنوات السابقة مطابقة عداد كشوف األنسخة من   •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.   •

 . البكالوريانسخة مطابقة لألصل من شهادة   •

 البكالوريانسخة من بطاقة اعداد   •

 .صليةاأل درةمغاالشهادة   •

 .بطاقة التعيين االصلية  •

 . الملف الصحي  •

 .)يسحبان من ادارة المعهد(  والتزامت دابطاقة ارشا  •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   •

 ال يقبل إال ملف ترسيم كامل الوثائق  وأنهعلما 
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 :* الفحص الطبي الجامعي

 

الجدد:    -   انظالطلبة  إلجراء  في  را  الجامعي  الطبي  الفحص  الجدد  صحة    أقربلطلبة  مركز 

يعلم   سكناهم،  لمقر  اأساسية  بتطاوينلالمعهد  التكنولوجية  للدراسات  الجدد    عالي  الطلبة  جميع 

الصحي  الفريق  لدى  الطبي  الملف  إيداع  بوصل  االستظهار  عليهم  انه  المعهد  إلى  الموجهين 

 الطالب.  وبطاقةالتسجيل   للحصول على شهادة وذلكبالمعهد 

م االتصال بالفريق الصحي هأما بالنسبة إلى الطلبة الـجدد المعنيين باللقاءات الطبية فانه يتعين علي 

العملية    وإتمامبالـمعهد   على    واالستظهارهذه  الحصول  من  ليتمكنوا  ذلك  يفيد  بما  اإلدارة  لدى 

 . ) الطالبشهادة تسجيل، بطاقة  الـجامعية( جـميع وثائقهم 

 في ذلك.  ورغبوا: بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذ استحقوا  طلبة القدامىال -

 

الطالب الذي ال يلتحق بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين خالل مدة تتجاوز  :  ظةحمال

 معهد. أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي لل

 

 

 

 


