
ISET Nabeul                                                                                                                   inscription 2014_2015 
 

 الجمهورية التونسية                        
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكنولوجيا المعلومات و االتصال 

 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية                 
 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل       

 

 

 بالغ تسجيل الطلبة 

 4102-4102 بعنوان السنة الجامعية

 

 
-4102أن انطالق الدروس بالنسببة للسبنة امامعيبة  املعهدإىل  و املوجهني كافة الطلبة املنتمني  املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بنابلمدير  يعلم

مبمل  www.inscription.tnحصبريا رببرب املو بمل املوحبد  يبتم  وجوببا و عج  بعجد التسجييلأن  , و 4102سبتمرب  04يكون يوم اممعة  4102
 كما يلي : الحضوري التسييل ضرورة طباربة وصل دفمل معاليم الرتسيم و تستكمل ربملية

 
 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسييل : -1

  :و المعاد توجيههم بالنسبة للطلبة اليدد  -
ن كشبل أرببداد الباكالوريبا , صور مشسية، نسخة مبن بطا بة التعريبل الوطنيبة، نسبخة مب 4وصل دفمل معاليم التسجيل ربن بعد ،  

بالنسببة للنباج ني م منبا رة إرببادة التوجيبر  دورة و هبهادة مابادرة  و بطا بة تعيبني نسخة مبن هبهادة الباكالوريبا و البدفرت الصب ي
 ., النظام الداخلي معمر و ممضى من طرف الطالب  يسلم مبصل ة الطلبة(  (4102مارس 

  :المعهدى لبة القدامى المنتمي  إلبالنسبة للط -
النظببام الببداخلي  و 4102-4102السببنة امامعيببة  أربببدادصببور مشسببية , و نسببخة مببن بطا ببة  4وصببل دفببمل معبباليم التسببجيل و 

 . معمر و ممضى من طرف الطالب  يسلم مبصل ة الطلبة(  
  بالنسبة للطلبة القدامى القادمي  م  مؤسسة أخرى : -

نسخة من كشل أربداد الباكالوريا , نسبخة مبن هبهادة الباكالوريبا و ههادة ماادرة و صور مشسية   4  وصل دفمل معاليم  التسجيل و
وهببهادة م تنيمببني  و البدفرت الصبب ي و بطا ببة التعيبني   لات السبابةة مشببهود مبطابةتهببا ل صبنسب  مببن كشبوف ادربببداد للسببنو و 

معمبر و ممضبى مبن طبرف الطالبب  يسبلم مبصببل ة  و النظبام البداخليادرصبدة اااصبة بالرتبصبات املنجبعة مبمل ادرببداد املسبندة  با 
 .الطلبة(

 
 الفحص الطبي اليامعي : -2

 
  الطلبة الناجحي  اليدد في الباكالوريا :

السبك,, و يتسبلم ملفبر الصب ي بعبد إجبراء رب مركع ص ة أساسية ملةر الف ص الطيب امامعي م أ  إجراءب يةوم الناجح امديد م الباكالوريا*
 .الف وصات

و  تسليم ملفر الطيب إىل الفريق الص  ي التابمل للمعهد مةابل وصل استالم يرفق ببةية الوثائق للتسجيل الناجح امديد م الباكالوريا ني ربلىيتع *
 .لل صول ربلى ههادة التسجيل و بطا ة الطالب
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 . اختياريالف ص الطيب  الطلبة القدامى :      

 
 :الحضوري رزنامة عملية التسييل -3

( إىل 30: 08, مببن السبباربة النيامنببة و النصببل صببباحا   2014سبببتمرب  08مببن يببوم  ابتببدءاالطلبببة  مبصببل ة احلضببوري التسببجيلمليببة رب تنطلببق
 ( و ذلك طبةا للرزنامة التالية :30: 14الساربة النيانية و النصل بعد العوال  

 
 

 مواعيد التسييل المستوى و الشعبة

 2014سبتمبر  09و  08يومي  الشعبالسنوات ادوىل مجيمل االختصاصات و 

 2014سبتمبر   10يوم  السنوات النيانية مجيمل االختصاصات و الشعب

 2014سبتمبر   11يوم  السنوات النيالنية مجيمل االختصاصات و الشعب

  2014سبتمبر  17يوم  Dérogataires –تسجيل استنينائي 

 
 معاليم التسييل -4

 ألولى(السنتي  األولى و الثانية )المرحلة ا
 المعلوم السنوي للتسييل مبلغ القسط الثاني مبلغ القسط األول الشعبة
 70,400 30,000 40,400 دنيةا ندسة امل

 70,400 30,000 40,400 ا ندسة الكهربائية

 70,400 30,000 40,400 ا ندسة امليكانيكية

 70,400 30,000 40,400 تكنولوجيات اإلربالمية

 40,400 15,000 400, 25 إدارة ادربمال
 

 السنة الثالثة )المرحلة الثانية(
 المعلوم السنوي للتسييل مبلغ القسط الثاني مبلغ القسط األول الشعبة
 90,400 40,000 50,400 دنيةا ندسة امل

 90,400 40,000 50,400 ا ندسة الكهربائية

 90,400 40,000 50,400 ا ندسة امليكانيكية

 90,400 40,000 50,400 يةتكنولوجيات اإلربالم

 50,400 20,000 30,400 إدارة ادربمال
 

 (Dérogatairesالطلبة المتحصلي  على تسييل استثنائي )
  قسط وحيد الشعبة

 48,400 كل الشعب
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 معاليم مساهمة الطلبة في الحياة اليامعية : -5

 نوع المعاليم
معلوم التسييل و 
 المكتبة و االمتحانات

معلوم االنخراط في  ((MASU في تعاونية الحوادث معلوم االنخراط
صندوق الضمان 

 ((CNSSاالجتماعي
 معلوم البريد

انخراط 
 عادي

 أشغال تطبيقية تربص

 X 2) 1,000 2,000 0,400 5,000 2,000 (مبلغ القسط الثاني مبلغ المعاليم

 مالحظات

يعفى من دفمل الةسط 
النياين الطلبة املتمتعني 

 . جامعيمبن ة أو  رض 
 

تدفمل من طرف 
 . كل الطلبة

تدفمل من طرف كل 
الطلبة باستنيناء 
 املسجلني استنينائيا .

تدفمل من طرف كل 
 الطلبة.

 تدفمل من طرف كل الطلبة .
تدفمل من طرف  
 كل الطلبة .

 
, أو  وع الةسبطني ادول و النيبباين( جممبب تبدفمل املسببااة املاليبة , حسببب اختيبار الطالبب , إمببا دفعبة واحببدة ربنبد انطبالق ربمليببة  التسبجيل: مالحظجة 

 و النياين م مفتتح السداسي النياين .  التسجيلربند  ادولربلى دفعتني , الةسط 
 .يتعرض للعةوبات املنصوص ربليها بالةانون الداخلي (4102سبتمرب  04التاري  احملدد  الطالب الذي ال يلت ق مبؤس ستر خالل  -

 

 

 

 

 المدير                                                                                                              

 فؤاد األندلسي                                                                                                         

 

 

 

 

 

 


