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ُكافةُالطلبةُالمنتمينُإلـرُالمعهدُالتحضيريُللدراسـعلمُمدييُ  نُأىُالمعهدُـاتُالهندسيةُبقفصة
 :اليةـالتُالرزنامةحسبُ www.inscription.tn اُعبرُالموقعُالموحدـاُوحصريـالتسجيلُيتمُوجوب

 _I 
 

ُمواعيدُالتسجيل 
 ىــإل نـم

1028ُاوت1028ُ19ُُاوتُ 17ُ .باملعهد اجلدد والقدامىالطلبة مجيع 

 

 _II  
 

امعا  أو من طرف يتم تسجيل الطلبة الذين متت نقلتهم أو إعادة توجيههم سواء من طرف اجل   
  .1028اوت  12الجمعة   ة يف أجل أقصاه يوميلبالشؤون الطلإلدارة العامة ا

 _III  

   يـمفصلة كما يل ادينار  31.300:لطلبة املرحلة التحضريية تقنية أو علميةالقسط األول 
ار ـدين2 +دينار معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي 3 + معلوم التسجيل اار نـدي13)

 (.مليما معلوم اإلخنراط يف  تعاونية احلوادث املدرسية و اجلامعية 1011 + معلوم الربيد

 اراـدين 13 :لطلبة املرحلة التحضريية تقنية أو علميةي ـالقسط الثان. 

 يكون معلوم التسجيل ا و ي مع  ـمعاليم التسجيل للقسطني األول والثان ميكن للطالب دفعُ:ظةـمالح 

 .دينارا  78.300: اينـالثالقسط األول و  الة جمموع معلومي  ـحلاملطلوب يف هذه ا                
ُ
ُ
ُ
ُ

 

 _IV 
 

 ةـل الطلبـالغ تسجيـب

 2019 -   2018بعنوان السنة الجــامعية

 

 

 
ُقفصـةُةـجــامع

ُبقفصةُالهندسيـةُللدراسـاتُُالتحضيـريُالمعهد
 

 

http://www.inscription.tn/
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بالنسبةُللطلبةُالقدامىُالمنتمينُُبالنسبةُللطلبةُالجدد
ُبالنسبةُللطلبةُالقادمينُمنُمؤسسةُأخرىُللمؤسسة

 .يل وصل دفع  معاليم التسج -
 .أربع صور مشسية  -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
 .نسخة من كشف أعداد الباكالوريا  -
 .نسخة من شهادة الباكالوريا-
 .الدفرت الصحي  -

ظروف متنربة منهم إثنني مضموين  10 -
 .الوصول

 .وصل دفع  معاليم التسجيل  -
 .أربع صور مشسية  -

 .وصل دفع  معاليم التسجيل  -
 .أربع صور مشسية  -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
 .شهادة مغادرة  -
 شهادة املوافقة على النقلة أو إعادة التوجيه  -
 .الدفرت الصحي  -
 .نسخة من كشوف األعداد للسنوا  السابقة  -
 .نسخة من بطاقة أعداد الباكالوريا  -

 

 _V 

 نوا  األوىل اجلدد ملختلف الشعب باملعهد أن الفحص الطيب اجلامعيليكن يف علم طلبة الس
 .شهادة الرتسيم ملن يتخلف عن القيام بهو لن يتم تسليم بطاقة طالب و  اريــإجب

ُأسـيُالجـيجرىُالفحصُالطب ُلمقرُسكنـامعيُفيُأقربُمركزُصحة وعلى مجيع ُ،اهمـاسية
 دارةطب اجلامعي إلمللف الطيب لدى الفريق الصحي مبركز الاجلدد اإلستظهار بوصل إيداع ااملوجهني الطلبة 
 .أثناء عملية إستكمال وثائق الرتسيم و ذلك للحصول على شهادة التسجيل و بطاقة طالب املعهد

 _VI 

 :ق الدروس حسب الروزنامة التاليةنطالايتم الرتسيم النهائي و 
 

ُتاريخُإنطالقُالدروسُتاريخُإستكمالُوثائقُالترسيمُسيالمستوىُالدراُالشعبة

مرحلة حتضريية علمية  
 وتقنية

 1028اوت10ُُو19ُُيومي  "و قدامىجدد " ولـى األالسنوا   -
1028ُسبتمبر01ُيومُ

 .الطلبة الذين متت نقلتهم أو اعادة توجيههم -
1028ُاوت12ُُ .السنوا   الثـانية -

 

 ُالطلبةُيتعين ُالوثإستكُعلى ُبتوفير ُالتسجيل ُأعالهـمال ُالمذكورة ُالمطلوبة إلدارةُ ائق
 ُ.إنطالقُالدروسوزنامةُمواعيدُالتسجيلُوالترسيمُُوالمعهدُمعُإحترامُُر

 

 اإلدارةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ


