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 اإلدارة العاّمة للّدراسات التكنولوجيّة   

  المعهد العالي للّدراسات التكنولوجيّة بنابل

               

 تسجيل الطلبة بالمعهد العالي للّدراسات التكنولوجّية بنابلبــالغ 

 2017/2018السنة الجامعية  
 المعهد إلى الموجهين و المنتمين الطلبة ةكاف ابلـــــبن التكنولوجية اتـــللدراس العالي المعهد يعلم مدير 

 : يكون ،  2016/2017 الجامعية  للسنة بالنسبة الدروس انطالق أن
 بالنسبة إلى كل األقسام وكل المستويات 2017 سبتمبر 11م االثنين يو 

 يتعرضالمحدد  التاريخ خالل بالمعهد يلتحق ال أوزنامة الترسيم و ال يحترم مواعيد ر  الذي الطالب
 الداخلي بالقانون  عليها المنصوص عقوباتلل

 

 الحضوري  التسجيل عملية روزنامة
 2017سبتمبر 05الثالثاء يوم  من ابتداء الطلبة بمصلحة الحضوري  التسجيل عملية  تنطلق
 : التالي للجدول طبقا  وذلكالساعة الواحدة بعد الزوال إلى  صباحاالتاسعة الساعة من 

 

 التسجيل مواعيد القسم
 2017 سبتمبر 5يوم الثالثاء  ة تكنولوجيات اإلعالمية طلب

2017 سبتمبر 5يوم الثالثاء  طلبة الهندسة الكهربائية   

2017 سبتمبر 6يوم االريعاء  الهندسة الميكانيكية طلبة  

2017 سبتمبر 7يوم الخميس  الهندسة المدنية طلبة     

 2017 سبتمبر 8يوم الجمعة  طلبة إدارة أعمال

 2017سبتمبر  20 إلى 2017 سبتمبر 11 يوممن  Dérogataires  -استثنائي  تسجيل
  

 :حسب المراحل التالية لالتسجيعملية  تتمكما  
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I  -عن بعد التسجيل 
 ةاعطب ضرورةمع  www.inscription.tnدالوحي عبر الموقع حصرياو  اوجوب عن بعد التسجيل يتم 

يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل دفعة واحدة  .التسجيل الجامعي عن بعد معاليم في خالص وصل
  الجدول التاليوذلك كما هو مبين ب  او على قسطين

 و الثالثة إجازة الثانية و األولى واتالسن 
 الثاني القسط مبلغ األول القسط مبلغ التسجيل السنوي  المعلوم الشعبة

 /الهندسة الكهربائية/ية الهندسة المدن
تكنولوجيات  /الهندسة الميكانيكية

 اإلعالمية
70.400 40.400 30.000 

 25,000 35,400 60,400 إدارة أعمال
 استثنائي تسجيل على المتحصلين الطلبة   Dérogataires )) 

 قسط وحيد الشعبة
 78,400 كل الشعب       

 

 ةمعاليم مساهمة الطلبة في الحياة الجامعي 
معلوم التسجيل  نوع المعاليم

والمكتبة 
 واالمتحانات

 

معلوم صندوق  MASU) معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث )
الضمان 

االجتماعي 
(CNSS) 

 معلوم البريد

 اشغال تطبيقية تربص انخراط عادي

مبلغ القسط الثاني  مبلغ المعاليم
2X)) 

1,000 2,000 0,400 5,000 2,000 

عفي من دفع القسط ي مالحظات
الثاني الطلبة المتمتعين 
 بمنحة او قرض جامعي

تدفع من 
طرف كل 

 طالب

تدفع من طرف كل 
طالب باستثناء 
 المسجلين استثنائيا

تدفع من طرف 
 كل طالب

تدفع من طرف 
 كل طالب

تدفع من طرف 
 كل طالب

ية للشمال بعنوان الخدمات الجامع قرض جامعي من ديوان أولون على منحة المتحصيعفى الطلبة 
 .من دفع القسط الثاني من معاليم التسجيل 2017/2018السنة الجامعية 

 

http://www.inscription.tn/
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II - التسجيل الحضوري 

    توجيههم المعاد و ددالج لطلبةا 
الرابط التالي  (   على) كيفية التعميرتعميرها بعد طباعتها يتم إرشاداتبطاقة   بعد عن التسجيل معاليم دفع وصل 

www.isetn.rnu.tn  3 ورقم بطاقة التعريف الوطنيةحديثة العهد تحمل من الخلف اسم الطالب  شمسية صور 
  tnientationwww.or. يتم استخراجها من موقع الواب ينتعي قةبطا  ةالوطني التعريف ةقبطا نم نسخة 

 بةبالنس مغادرة شهادة  الباكالوريا شهادة من نسخة الباكالوريا أعداد كشف من نسخة  الصحي الدفتر
بعدم  أو تصريح على الشرف األصليةتسلم من المؤسسة  (2017 مارس دورةتوجيه )في مناظرة إعادة ال للناجحين

 .الطالب طرف من ممضى الداخلي النظام باإلمضاءمعرف التسجيل بأي مؤسسة جامعّية 

 المعهد إلى نالمنتمي القدامى لطلبةا
الرابط التالي  على   ) كيفية التعمير(تعميرها بعد بطاقة إرشادات يتم طباعتها  بعد عن التسجيل معاليم دفع وصل

www.isetn.rnu.tn  2 شمسية حديثة العهد تحمل من الخلف اسم الطالب ورقم بطاقة التعريف الوطنية صور 
 الداخلي النظام   2017-2016  الجامعية نةالس أعداد ةقبطا نم خةنس  وطنيةال التعريف بطاقة من نسخة 

 .الطالب طرف من ممضى

 الموجهين إلى المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل اثر نقلة لطلبةا 
الرابط التالي  على   ) كيفية التعمير(تعميرها بعد بطاقة إرشادات يتم طباعتها  بعد عن التسجيل معاليم دفع وصل

www.isetn.rnu.tn  شمسية حديثة العهد  صور  3 من المعهد األصلي شهادة مغادرة نقلة  إذن بطاقة
نسخ من كشوف   الوطنية التعريف بطاقة من نسخة  خلف اسم الطالب ورقم بطاقة التعريف الوطنيةتحمل من ال

 الداخلي ظامالن  الباكالوريا أعداد كشف من نسخة السابقة مشهود بمطابقتها لألصلالجامعّية األعداد للسنوات 
 األعداد وجزة نالملألرصدة الخاصة بالتربصات تثمين الطالب  وثيقة تثبت الصحي الدفتر الطالب  طرف من ممضى

 .األصليمن المعهد يتحصل عليها المسندة لها 
 الطلبة المخرطشين 

  بعد عن التسجيل معاليم دفع وصل  مطلب كتابي باسم مدير المعهد يسحب من مصلحة الشؤون الطالبة 
شمسية  ةصور   www.isetn.rnu.tnالرابط التالي  على ) كيفية التعمير(تعميرها بعد تهابطاقة إرشادات يتم طباع

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة  حديثة العهد تحمل من الخلف اسم الطالب ورقم بطاقة التعريف الوطنية
 ظروف 3  الطالب طرف من ممضى الداخلي النظام   2017-2016  الجامعية السنة دادأع بطاقة من نسخة

  .غير متنبرة تحمل العنوان القار للطالب

III -الجامعي الطبي الفحص 
 سكنى رلمق أساسية ةحص مركز ربقأ في يتم :واألجانب ددالج نالناجحي الطلبة يهم
 وصل بلمقا للمعهد التابع يحالص الفريق إلى الطبي ملفه تسليم عليه يتعينالذي  لبللطا

 .الطالب ةبطاق و التسجيل هادةش على صولحلل للتسجيل الوثائق ببقية يرفق استالم

http://www.isetn.rnu.tn/useruploads/files/AVIS%20AUX%20ETUDIANTS.pdf
http://www.isetn.rnu.tn/fra/fiche
http://www.isetn.rnu.tn/fra/fiche
www.orientation.tn
http://www.isetn.rnu.tn/useruploads/files/AVIS%20AUX%20ETUDIANTS.pdf
http://www.isetn.rnu.tn/fra/fiche
http://www.isetn.rnu.tn/fra/fiche
http://www.isetn.rnu.tn/useruploads/files/AVIS%20AUX%20ETUDIANTS.pdf
http://www.isetn.rnu.tn/fra/fiche
http://www.isetn.rnu.tn/fra/fiche
http://www.isetn.rnu.tn/useruploads/files/AVIS%20AUX%20ETUDIANTS.pdf
http://www.isetn.rnu.tn/fra/fiche
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