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 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية     

  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقـس 

 
 بالغ الترسيم 

 
 2011-2010  بالنسبة للسنة الجامعية

 
 

يعلم مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس كافة الطلبة المنتمين إلى المعهد أن إنطالق الدروس بالنسبة 
 يكون : 2010/2011للسنة الجامعية 

 
 بالنسبة لكل األقسام و كل المستويات 2010 سبتمبر 02يوم 

 
 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل : 

 
بالنسبة للطلبة الجدد : 

 
   - وصل دفع معاليم التسجيل 

  صور شمسيّة حديثة العهد تحمل من الخلف إسم الطالب و قسمه5   - 
    - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
    - نسخة من كشف أعداد الباكالوريا

 وعلى موقع الواب الخاص بالمعهد     - تعمير بطاقة اإلرشادات الموجودة بمصلحة الشؤون الطالبية
   - وصل تسليم الدفتر الصحي 

 
بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المعهد : 

 
         - وصل دفع معاليم التسجيل 

  صور شمسيّة حديثة العهد تحمل من الخلف إسم الطالب و قسمه4         - 
 وعلى موقع الواب الخاص بالمعهد           - تعمير بطاقة اإلرشادات الموجودة بمصلحة الشؤون الطالبية

www.isetsf.rnu.tn 
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 بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من معاهد أخرى :

         - وصل دفع معاليم التسجيل 
 صور شمسيّة حديثة العهد تحمل من الخلف إسم الطالب و قسمه 5         - 

          - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
          - شهادة مغادرة

          - نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود بمطابقتها لألصل
 وعلى موقع الواب الخاص بالمعهد            - تعمير بطاقة اإلرشادات الموجودة بمصلحة الشؤون الطالبية

         - وصل تسليم الدفتر الصحي 
بالنسبة للمخرطشين : 

 مطلب كتابي باسم السيد مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس يسحب من مصلحة الشؤون الطالبية أو -
 من موقع الواب الخاص بالمعهد.
- نسخة من آخر كشف لألعداد  

 2010- تصريح على الشرف ( مع التعريف باإلمضاء ) بعدم التسجيل بأي مؤسسة للتعليم العالي بالنسبة للسنة الجامعية 
 -2011 . 

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  
- ظرفان غير متنبران يحمالن العنوان القار للطالب . 

. www.inscription.tn- وصل دفع معاليم التسجيل عبر موقع الواب 
 

 سبتمبر 15) ينطلق  يوم Dérogatairesمع اإلشارة أن التسجيل اإلستثنائي في اإلمتحانات بالنسبة للمخرطشين (
. 2010 سبتمبر 30 و يمتد إلى غاية 2010

معاليم التسجيل للسنتين األولى والثانية :  
 دنانير 5 دينارا  القسط األول من معلوم التسجيل + 15 مفصلة كما يلي : ( بالنسبة لشعبة إدرة األعمال.د 22.800- 

 مليما معلوم االنخراط في 800معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي + ديناران معلوم البريد + 
تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية). 

  بالنسبة للشعب التالية: الهندسة المدنية - الهندسة الميكانيكية - تكنولوجيات اإلعالمية – هندسة األساليب. د37.800-
 دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني 5 دينارا القسط األول من معلوم التسجيل + 30مفصلة كما يلي : (

 مليما معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية). 800للضمان االجتماعي + ديناران معلوم البريد + 
معاليم التسجيل للسنة الثالثة :  

  
 
 

 دنانير 5 دينارا  القسط األول من معلوم التسجيل + 20 مفصلة كما يلي : ( بالنسبة لشعبة إدرة األعمال.د 27.800- 
 مليما معلوم االنخراط في 800معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي + ديناران معلوم البريد + 

تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية). 
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  بالنسبة للشعب التالية: الهندسة المدنية - الهندسة الميكانيكية - تكنولوجيات اإلعالمية – هندسة األساليب. د47.800-
 دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني 5 دينارا القسط األول من معلوم التسجيل + 40مفصلة كما يلي : (

 مليما معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية). 800للضمان االجتماعي + ديناران معلوم البريد + 
 

معاليم التسجيل بالنسبة للمخرطشين : 
 دينارا المعلوم السنوي للتسجيل + ديناران 40مفصلة كما يلي : ( )Dérogataires بالنسبة للمخرطشين (د 42.000ـ 

معلوم البريد). 
 

الفحص الطبي: 
 يتم إجراء الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكناهم.  بالنسبة للطلبة الجدد واألجانب

اإلستظهار بوصل إيداع الملف الطبي لدى فريق الصحي بالمؤسسة ضروري للحصول على شهادة التسجيل 
  و بطاقة الطالب.

     
 

 
  : مالحظات 

 ) يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالنظام 2010 سبتمبر 02  - الطالب الذي ال يلتحق بالمعهد في التاريخ المحدد ( 
الداخلي للمعهد. 

 بعد إتمام عملية التسجيل عن بعد عبر هذا www.inscription.tn  - يتم طباعة وصل دفع معاليم التسجيل من الموقع 
            الموقع.
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