
7102/7102 بالغ تسجيل الطلبة بعنوان الس نة اجلامعية
ىل املعهد أ ن التسجيل يمت وجواب  والتكنولوجيا ابلقرصينيعمل مدير املعهد العايل للعلوم التطبيقية  و    www.inscription.tnقع املوحد املو  وحرصاي عرباكفة الطلبة املنمتني ا 

 التالية:زانمة وحسب الر 

 :بعدتسجيل الطلبة عن  .0

 مواعيد التسجيل عن بعد

ىل من  ا 

 7102أ وت  10 7102أ وت  10 الطلبة النظاميني القداىم

 7102 سبمترب 01  7102 سبمترب 10  الاس تثنايئالطلبة املعنيني ابلتسجيل 

 7102 أ وت 10 7102 أ وت 10 ادلورات( )خمتلفالطلبة املوهجون اجلدد 

عادة التوجيه أ و  .7 عادة توجهيهم سواء من طرف ا :النقةلالتسجيل عن بعد ابلنس بة للطلبة املعنيني اب  اجلامعات أ و من يمت تسجيل الطلبة اذلين متت نقلهتم أ و ا 

.7102سبمترب  07ل دارة العامة للشؤون الطالبية يف أ جل أ قصاه يوم طرف 

 :التسجيلمعالمي  .1

ال جازات.

 معلوم القسط الثاين معلوم القسط ال ول والشعبةالس نة 

لكرتونيك وتكنولوجيات املعلوماتال جازة ال ساس ية يف علوم  عالميةو  والتصالت: ا   دينارا11 دينارا 12 ا 

 دينارا11 دينارا 12 ال جازة ال ساس ية يف ال لكرتونيك و الكهروتقنية و الآلية: الآلية.

وعلوم  صالتالت: والتصالت وتكنولوجيات املعلوماتال جازة التطبيقية يف علوم 

 املعلومات. التكنولوجيات

 دينارا11 دينارا 12

 دينارا11 دينارا 12 ال جازة التطبيقية يف ال لكرتومياكنيك: مياكترونيك صناعية.

 دينارا11 دينارا 12 .وملتميدايال جازة ال ساس ية يف علوم ال عالمية: ا عالمية 

 دينارا 21 تسجيل اس تثنايئ وأ  تسجيل لالمتحاانت 

 املاجس تري

 القسط الثاين  ال ول القسط والشعبةالس نة 

 دينار 70 دينار78  ماجس تري همين

 دينار 70 دينار 78ماجس تري حبث 

 :مالحظة

  الاخنراط  وممعل واحددينار الربيد +  معلوم دينارانمعلوم الاخنراط يف الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي +  داننري 1 اكليت:مفصةل داننري  2مجيع معالمي التسجيل تتضمن

.واجلامعيةيف تعاونية احلوادث املدرس ية 

  ثاينوال التسجيل املطلوب يف هذه احلاةل مجموع معلويم القسط ال ول  ويكون معلوم والثاين معاميكن للطالب دفع معالمي التسجيل للقسطني ال ول.

  ملف التسجيل. املطلوبة لس تكاملالواثئق  .4

République Tunisienne 

-----**----- 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique 

-----**----- 

Université de Kairouan 

-----**----- 

Institut Supérieur des Sciences Appliquées 

et de Technologie de Kasserine 

 الجمهورية التونسية

-----**----- 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-----**----- 

 جامعة القيروان

-----**----- 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين



 الطلبة القادمني من مؤسسات أ خرى الطلبة القداىم الطلبة اجلدد

رشادات تسحب من املعهد   -0  بطاقة ا 

 وصل معلوم التسجيل   - 7

 نسخة من بطاقة أ عداد الباكلوراي   - 1

صور مشس ية ) حتمل الامس و  4عدد   - 4

 اللقب و رمق ب ت و من امللف

ادلفرت الصحي مصحوب بشهادة الفحص   -1

الطيب اذلي جيرى يف أ قرب مركز حصة 

 أ ساس ية ملقر السكىن

 نسخة من بطاقة التعريف  - 2

رشادات تسحب من املعهد  - 0  بطاقة ا 

 وصل معلوم التسجيل   -7

صور مشس ية ) حتمل الامس و  4عدد    -1

 اللقب و رمق ب ت و من امللف(

 ريفنسخة من بطاقة التع  - 4

رشادات تسحب من املعهد  -0  بطاقة ا 

 وصل معلوم التسجيل  -7

 شهادة مغادرة  -1

 ادلفرت الصحي  -4

نسخة من كشف أ عداد الباكلوراي و الس نوات    -1

 اجلامعية الفارطة

صور مشس ية ) حتمل الامس و اللقب و رمق  4عدد   -2

 ب ت و من امللف

 نسخة من بطاقة التعريف   -2

 عىل التسجيل من طرف جامعة القريواناملوافقة   -2

 الرتس مي: واس تكامل ملفادلروس  انطالقرزانمة  .1

يداع امللف ئقالواث اس تكامل اس تكاملاترخي  والشعبةالس نة  اترخي انطالق  مركز ا 

 ادلروس

عالمية - جازة أ ساس ية يف علوم ال   الس نة  أ وىل ا 

جازة  - ال ساس ية يف علوم و تكنولوجيات املعلومات و التصالتالس نة أ وىل ا 

جازة تطبيقية يف علوم و تكنولوجيات املعلومات و التصالت  - الس نة أ وىل ا 

لكرتونيك  و الكهروتقنية و الآلية  - جازة ال ساس ية يف ال  الس نة أ وىل ا 

جازة التطبيقية يف ال لكرتومياكنيك. -  الس نة أ وىل ا 

 ـدد10ش باك عــ 7102سبمترب  9، 2، 2أ ايم 
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رب 
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جازة أ ساس ية يف علوم و تكنولوجيات املعلومات و التصالت  الس نة الثانية ا 

جازة أ ساس ية يف علوم و تكنولوجيات املعلومات و التصالت. - الس نة الثانية ا 

لكرتونيك  و الكهروتقنية و الآلية- جازة أ ساس ية يف ال  الس نة الثانية ا 

لكرتومياكنيك- جازة التطبيقية يف ا   الس نة الثانية ا 

جازة تطبيقية يف ال عالمية الصناعية. -  الس نة الثانية ا 

ـدد17ش باك عـ 7102سبمترب  9، 2، 2أ ايم 

جازة أ ساس ية يف علوم و تكنولوجيات املعلومات و التصالت- الس نة الثالثة ا 

جازة أ ساس ية يف - لكرتونيك  و الكهروتقنية و الآليةالس نة الثانية ا   ال 

لكرتونيك  و الكهروتقنية و الآلية- جازة أ ساس ية يف ال   الس نة الثالثة ا 

 ال جازة التطبيقية يف ال لكرتومياكنيك : مياكترونيك صناعية -

ال جازة التطبيقية يف علوم و تكنولوجيات املعلومات و التصالت : التصالت و علوم و  -

 املعلومات تكنولوجيات

دد11ش باك عــ 7102سبمترب  9، 2، 2أ ايم 

 الس نة أ وىل ماجس تري حبث و الس نة أ وىل ماجس تري همين -

 الس نة الثانية ماجس تري حبث و الس نة الثانية ماجس تري همين -

 ـدد14ش باك عــ 7102سبمترب  0010119أ ايم 

  املديرحيدد يف ال ابن والامتحاانت ابملعهداليوم ال عاليم املفتوح حول نظام ادلراسة

عبد امحليد الهاليل


