
  
  

 التكنولوجیة للدراسات العامة اإلدارة
 بقبلي التكنولوجیة للدراسات العالي المعھد

 
 

 بعنوان الطلبة تسجیل بالغ
 2022/2023 الجامعیة السنة

 
 بدایة أن المعھد إلى والموجھین المنتمین الطلبة كافة بقبلي التكنولوجیة للدراسات العالي المعھد مدیر یعلم

 وجوبا یتم  بعد عن التسجیل وأن ,2022 سبتمبر 12 االثنین یومحددت ب  2022/2023الجامعیة  لسنةا
  :یلي كما الحضوري التسجیل عملیة وتستكمل  www.inscription.tnالموحد  الموقع عبر وحصریا

 
  : التسجیل ملف الستكمال المطلوبة الوثائق 1-

 
   :توجیھھم والمعاد الجدد للطلبة بالنسبة

 بعد عن التسجیل معالیم دفع وصل -
  شمسیة صور 2- 

 الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -
 البكالوریا أعداد كشف من نسخة -
 البكالوریا شھادة من نسخة -
 الصحي الدفتر -
 ھالتوجی إعادة مناظرة في للناجحین بالنسبة مغادرة شھادة أو تعیین بطاقة -
  )الطلبة شؤون بمصلحة یسلم(الطالب  طرف من وممضى معمر الداخلي النظام -

   :المعھد إلى المنتمین القدامى للطلبة بالنسبة
 بعد عن التسجیل معالیم دفع وصل -
 شمسیة صور2-  
 2021/2022 الجامعیة السنة أعداد بطاقة من نسخة -
 )الطلبة شؤون بمصلحة یسلم(الطالب  طرف من وممضى معمر الداخلي النظام -

   :أخرى مؤسسة من القادمین القدامى للطلبة بالنسبة
 التسجیل معالیم دفع وصل -
  شمسیة صور 2- 

 مغادرة شھادة -
 البكالوریا أعداد كشف من نسخة -
 البكالوریا شھادة من نسخة -
 لألصل بمطابقتھا مشھود السابقة للسنوات األعداد كشوفات من نسخ -
 الصحي الدفتر -
 تعیین بطاقة -
 لھا المسندة األعداد مع المنجزة بالتربصات الخاصة األرصدة تثمین في شھادة -
  )الطلبة شؤون بمصلحة یسلم(الطالب  طرف من وممضى معمر الداخلي النظام -
 

 : الجامعي الطبي الفحص 2-



   :البكالوریا في الجدد الناجحین الطلبة
 لمقر أساسیة صحة مركز أقرب في الجامعي الطبي الفحص بإجراء البكالوریا في الجدید الناجح یقوم -

 الفحوصات إجراء بعد الصحي ھملف ویتسلم , السكنى
مصلحة شؤون الطلبة خالل عملیة  إلى الطبي ھملف تسلیم البكالوریا في الجدید الناجح على یتعین -

 .التسجیل الحضورى
   اختیاري الطبي الفحص  :القدامى الطلبة

 
 :الحضوري التسجیل عملیة رزنامة 3-

 بعد الواحدة الساعة إلى صباحا التاسعة الساعة من الطلبة بمصلحة الحضوري التسجیل عملیة تنطلق
  : التالیة للرزنامة وفقا الزوال

 التسجیل مواعید  والشعبة المستوى
  

 سبتمبر 09 یوم إلى 2022 سبتمبر 07 یوم من  )عادي تسجیل( والثالثة والثانیة األولى السنوات
2022  

   2022 سبتمبر 12 یوم  Dérogataire استثنائي تسجیل
 

  :التسجیل معالیم 4-
  الثاني القسط مبلغ  األول القسط مبلغ  الشعبة   المستوى
والثالثة   والثانیة األولى السنوات

  )عادي تسجیل (
  تكنولوجیات اإلعالمیة

  الھندسة المیكانیكیة
  الھندسة الكھربائیة

 ھندسة األسالیب

  د30.000  د40.400

والثالثة   والثانیة األولى السنوات
  )عادي تسجیل (

 د25.000 د35.400 إدارة األعمال

والثالثة  والثانیة األولى السنوات
  )استثنائي تسجیل(

  د78.400   وحید قسط  جمیع الشعب

 
  : الجامعیة الحیاة في الطلبة مساھمة معالیم 5-

  
 معلوم  المعالیم نوع

 التسجیل
 والمكتبة

  واالمتحانات

 الحوادث تعاونیة في االنخراط معلوم
(MSAU) المدرسیة  

 معلوم
 االنخراط

 صندوق في
 الضمان

 االجتماعي
(CNSS) 

  

  البرید معلوم

 انخراط
  عادي

 أشغال  تربص
  تطبیقیة

 القسط مبلغ  المعالیم مبلغ
  (2x)الثاني

1,000  2.000  0,400  5,000  2.000 
  

 دفع من یعفى  مالحظات
الثاني  القسط
 الطلبة

 المتمتعین
أو  بمنحة
  جامعي قرض

 تدفع من طرف
 كل

  الطلبة

 طرف من تدفع
 كل

 باستثناء الطلبة
 المسجلین
  إستثنائیا

 من تدفع
 كل طرف
  الطلبة

 طرف من تدفع
  الطلبة كل

 طرف من تدفع
  الطلبة كل

  



 التسجیل عملیة انطالق عند واحدة دفعة إما الطالب اختیار حسب ، المالیة المساھمة تدفع : مالحظة
 السداسي مفتتح في والثاني التسجیل عند األول القسط, دفعتین على أو,  )والثاني األول القسطین مجموع(

 .الثاني
 12وذلك بدایة من یوم  انطالق الدروس الفعلي تاریخ  خالل ھبمؤسست یلتحق ال الذي الطالب -

  . الداخلي بالقانون علیھا المنصوص للعقوبات یتعرض  2022سبتمبر
 
  

  .موفقة جامعیة سنة الطلبة لكافة المعھد إدارة تتمنى
  
  

  اإلدارة
  

 
  
  

 


