
  

 

  الجمھورية التونسية
  وتكنولوجيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  المعلومات وا تصال 
  جامعة قابس

 المعھد العالي للمنظومات الصناعية بقابس
  

  
 ة ــــب-غ تسجيل الطلب

  2014 - 2015 بعنوان السنة الجامعية   
  

الطلبة المعنيين بعملية التسجيل بالمعھد أن س كافة بقاب للمنظومات الصناعيةيعلم مدير المعھد العالي 
  :زنامة التالية وحسب الر www.inscription.tnالتسجيل يتم وجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد 

  
  :تسجيل الطلبة القدامى عن بعد  -1

  مواعيد التسجيل  نوعية التسجيل
   2014أوت  01من يوم بداية   الطلبة القدامى

  2014سبتمبر  01بداية من يوم   Dérogatairesتسجيل استثنائي 
  
  : تسجيل الطلبة الجدد عن بعد  -2

  مواعيد التسجيل  الموجھون في
  2014 أوت 01 بداية من يوم الدورة ا3ولى
  2014أوت  05 بداية من يوم الدورة الثانية
  2014أوت  10 بداية من يوم الدورة النھائية

  
   :نقلةالتسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة توجيه أو  -3

 ا=دارةيتم تسجيل الطلبة الذين تمت نقلتھم أو إعادة توجيھھم سواء من طرف الجامعات أو من طرف 
 اختيارالمرغوب من الطلبة التثبت من ( 2014  سبتمبر 06العامة للشؤون الطالبية في أجل أقصاه يوم 

  )معھد العالي للمنظومات الصناعية قبل إتمام عملية الترسيمال

  :معاليم التسجيل  - 4
  :ھي كاFتي "أمد"نظام  ا8ولى والثانية بالسنواتمعاليم التسجيل الخاصة  -أ

  :يليد مفصلة كما  40.000: ا3ولالقسط * 
 02+ مان اLجتماعي ني للضمعلوم اLنخراط في الصندوق الوط نانيرد 05+ د معلوم التسجيل  30( 
+  على الحوادث المدرسية والجامعية معلوم اLنخراط في تعاونية التأميندينار  01+ معلوم البريد  ينارد

  ).دينار تأمين التربص 02
  د 30: القسط الثاني* 
  
  :ھي كاFتي "أمد"بالسنة الثالثة نظام معاليم التسجيل الخاصة  -ب
  : ا يلي د مفصلة كم 50.000: القسط ا3ول* 
معلوم  د 02+ ني للضمان اLجتماعي معلوم اLنخراط في الصندوق الوط د 05+ د معلوم التسجيل  40(

دينار  02+  على الحوادث المدرسية والجامعية معلوم اLنخراط في تعاونية التأميندينار  01+ البريد 
  ). تأمين التربص

  .د 40: القسط الثاني* 
  
  



  :ھي كاFتي "أمد"نظام بالماجستير ةمعاليم التسجيل الخاص -ج
  :د مفصلة كما يلي 110.000: القسط ا3ول* 
 د 02+ ني للضمان اLجتماعي معلوم اLنخراط في الصندوق الوط د 05+ د معلوم التسجيل  100( 

 02+ على الحوادث المدرسية والجامعية معلوم اLنخراط في تعاونية التأميندينار  01+ معلوم البريد 
  ).دينار تأمين التربص

  د 100: القسط الثاني* 
  

يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين ا3ول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل المطلوب  :م-حظة 
  .في ھذه الحالة مجموع معلوم القسط ا3ول والثاني

  
  :الوثائق المطلوبة  ستكمال ملف التسجيل  - 5
صور شمسية، نسخة من بطاقة  04وصل دفع معاليم التسجيل،  بطاقة تعيين،: بالنسبة للطلبة الجدد -

من كشف أعداد مطابقة لXصل من شھادة الباكالوريا، نسخة مطابقة لXصل التعريف الوطنية، نسخة 
  .والدفتر الصحي الباكالوريا

  .صور شمسية  04 و فع معاليم التسجيلوصل د: بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة  -
صور شمسية،  04وصل دفع معاليم التسجيل و: بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى  -

للسنوات السابقة مشھود بمطابقتھا  ا3عدادونسخ من كشوف  مصحوبة بالملف الصحي شھادة مغادرة
 كشف أعداد الباكالوريامن مطابقة لXصل من شھادة الباكالوريا، نسخة مطابقة لXصل نسخة  .لXصل

  .والدفتر الصحي
  :حسب الرزنامة التالية  بالمعھدالتسجيل  استكمال وثائق ويكون

  

  تاريخ التسجيل  السنة والشعبة
  2014سبتمبر  03 امن يوم  إبتداء  )جميع المستويات(بالنسبة لمتساكنين وLية قابس 

  2014سبتمبر  10-11-12-13  )مستوياتجميع ال(متساكنين المناطق البعيدة 
  

  
  يقبل الترسيم في أي حال من ا8حوال إذا كان الملف منقوصا من أي وثيقة أو يقع تقديمه : م-حظة

  .بعد اIجال
  
  : الجامعيالفحص الطبي  -6

ويجرى الفحص الطبي بأقرب . إجباريالجدد أن الفحص الطبي الجامعي  ا3ولىليكن في علم طلبة السنة 
قر سكنى الناجح الجديد في الباكالوريا مجانيا ومقابل اLستظھار بملفه الصحي مركز صحة أساسية لم

   .الذي تسلمه من معھده ا3صلي
للحصول على بطاقة طالب يتعين على الناجح الجديد في الباكالوريا تسليم ملفه الطبي إلى الفريق الصحي 

  .بعة خاصةوذلك مقابل وصل استbم لمن L تستحق حالته الطبية متا للمعھد 
  
  2014سبتمبر  12إبتداء من تنطلق الدروس  :انط-ق الدروس  -7
  

يتعرض  تاريخ انط-ق الدروسظرف أسبوع من  فيالطالب الذي   يلتحق بالمعھد  :داــــــم جھــــــا
  .للعقوبات المنصوص عليھا بالقانون الداخلي

  
  قابس   شارع صbح الدين ا3يوبي   6011    للمنظومات الصناعيةالمعھد العالي  :العنوان 
   75297974:الفاكس - 75 291 788 :الھاتف


