بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة اجلامعية
2021-2020

يعلم مدير املعهد الوطين للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا كافة الطلبة أن التسجيل يتم وجواب وحصراي عرب املوقع املوحد  www.inscription.tnحسب الروزانمة التالية :
 -1تسجيل الطلبة القدامى عن بعد:

مواعيد التسجيل عن بعد
بداية من

 -2تسجيل الطلبة اجلدد عن بعد:

الناجحون يف الدورة الرئيسية

 27سبتمري 2020

بعد اإلعالن عن نتائج دورة التدارك

 27سبتمري 2020

املوجهون يف :الدورة األوىل

من  05سبتمري 2020

اىل  20سبتمرب 2020

 -3التسجيل عن بعد ابلنسبة للطلبة املعنيني إبعادة التوجيه أو النقلة:

يتم تسجيل الطلبة الذين متت نقلتهم أو اعادة توجيههم سواء من طرف اجلامعات أو من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية يف أجل أقصاه يوم  30سبتمرب 2020

 –4معاليم التسجيل:

القسط األول للمرحلة األوىل  49.000دينارا مفصلة كما يلي 40 :دينارا معلوم التسجيل  05 +داننري معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي  02 +دينار معلوم

الربيد  02 +دينار معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية
القسط الثاين للمرحلة األوىل 30 :دينارا

القسط األول للمرحلة الثانية 59.000 :دينارا مفصلة كما يلي 50 :دينارا معلوم التسجيل  05 +داننري معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي  02 +دينار معلوم

الربيد  02 +دينار معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية
القسط الثاين للمرحلة الثانية 40 :دينارا

القسط األول لطلبة املرحلة الثالثة والدكتوراه  119.000دينارا مفصلة كما يلي 110 :دينارا معلوم التسجيل  05+داننري معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي
 02 +دينار معلوم الربيد  02 +دينار معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية

القسط الثاين لطلبة املرحلة الثالثة والدكتوراه 100 :دينار
 –5الواثئق املطلوبة إلستكمال ملف التسجيل:

ابلنسبة للطلبة اجلدد :وصل دفع معاليم التسجيل  2 +صور مشسية  +نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  +نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوراي  +نسخة مطابقة لألصل
من شهادة الباكالوراي  +الدفرت الصحي األصلي  +ما يثبت القيام ابلفحص الطيب  +مضمون والدة أصلي ابللغة الفرنسية.

ابلنسبة اىل الطلبة القدامى املنتمني اىل املؤسسة :وصل دفع معاليم التسجيل  1 +صورة مشسية  +نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  +مضمون والدة أصلي ابللغة الفرنسية  +نسخة
مطابقة لألصل من شهادة أتجيل الرتسيم ابلنسبة للطلبة املتمتعني بتأجيل الرتسيم ألسباب شخصية للسنة اجلامعية  2019/2020والراغبني يف إعادة الرتسيم ابملعهد.

ابلنسبة للطلبة املتمتعني بتأجيل الرتسيم ألسباب صحية فيتعني عليهم اإلستظهار بشهادة طبية اصلية.

ابلنسبة اىل الطلبة القدامى القادمني من مؤسسة أخرى الناجحني حسب الفقرة ب و ج :وصل دفع معاليم التسجيل  2 +صور مشسية  +شهادة مغادرة  +نسخة مطابقة لألصل من

كشف أعداد الباكالوراي  +نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوراي  +نسخ من كشوف األعداد و شهادات النجاح للسنوات اجلامعية السابقة مشهود مبطابقتها لألصل 2 +

ظروف خالصة معلوم الربيد  +نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  +الدفرت الصحي األصلي  +ما يثبت القيام ابلفحص الطيب +مضمون والدة أصلي ابللغة الفرنسية.
 –6الفحص الطيب اجلامعي:

الطلبة اجلدد :نظرا إلجراء الطلبة اجلدد الفحص الطيب اجلامعي يف أقرب مركز صحة أساسية ملقر سكناهم يعلم املعهد الوطين للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مجيع الطلبة اجلدد املوجهني
اليه أنه عليهم اإلستظهار بوصل ايداع امللف الطيب لدى الفريق الصحي ابملؤسسة وذلك للحصول على شهادة التسجيل وبطاقة الطالب .أما ابلنسبة اىل الطلبة اجلدد املعنيني
ابللقاءات الطبية فإنه يتعني عليهم اإلتصال ابلفريق الصحي ابملؤسسة وامتام هذه العملية واإلستظهار لدى اإلدارة مبا يفيد ذلك ليتمكنوا من احلصول على مجيع واثئقهم اجلامعية

(شهادة التسجيل وبطاقة الطالب)

قبول ملفات الرتسيم ابملعهد بداية من يوم االنثنني  21سبتمرب  2020للسنوات االوىل جدد وبداية من يوم  28سبتمرب  2020للطلبة القدامى

تنطلق الدروس ابملعهد الوطين للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يوم اإلنثنني  28سبتمرب 2020

