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 التونسية    ةاجلمهوري             
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي     
 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية    
 بتـوزر  للدراسات التكنولوجيةالعايل  املعهد 

 
  

 2023-2022بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة اجلامعية 
 

 :جية بتوزر كافة الطلبة املنتمني للمؤسسة انيعلم مدير املعهد العايل للدراسات التكنولو 
 www.didousoft.comارة العامة للدراسات التكنولوجية تعمري بطاقة إرشادات مبوقع اإلد -1
 www.inscription.tn املوحدالتسجيل يتم وجوبا وحصريا عرب املوقع دفع معلوم   -2

 الرزنامة التالية: حسب
 2022اوت  15تداء من اببعد: عن واجلدد تسجيل الطلبة القدامى  -
 26ابتداء من  : ( (Dérogatairesللطلبة املخرطشني  اتيف االمتحانتسجيل استثنائي  -

  2022سبتمرب 
يتم تسجيل الطلبة الذين متت نقلتهم او اعادة توجيههم سواء من طرف االدارة العامة للدراسات  -3

 نامة حصوهلم على االذن بالتسجيل حسب رز للشؤون الطالبية ة طرف االدارة العام التكنولوجية او من
 معاليم التسجيل: -4

 دفعة واحدة القسط الثاين القسط االول 

 دينار  70 دينار  30 دينار  40 االجازة

 دينار  150 دينار  70 دينار  80 املاجستري
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 على موقع املعهد: رقمي ملفجيب ادراج التسجيل الستكمال   -5
 :اجلددبالنسبة للطلبة  -
 https://isett.rnu.tn/fra/fiche-de-renseignementعلى موقع املؤسسة والتزام االرشادات  بطاقةتعمري  -

 وصل معاليم التسجيل.  -
 مشسية صورة -
 نسخة من ب.ت.و .  -
 نسخة من كشف اعداد الباكالوريا.  -
 نسخة من شهادة الباكالوريا  -
 ( ملف ورقي يقدم مباشرة إلدارة املعهد)الصحي. امللف  -
  :للمؤسسةبالنسبة للطلبة القدامى املنتمني  -
 https://isett.rnu.tn/fra/fiche-de-renseignementعلى موقع املؤسسة والتزام االرشادات بطاقة تعمري  -
 .التسجيل معلوموصل  -
 مشسية  صورة  -
  نسخة من ب.ت.و .  -
  :اخرىبالنسبة للطلبة القدامى القادمني من مؤسسة  -
 https://isett.rnu.tn/fra/fiche-de-renseignementعلى موقع املؤسسة والتزام االرشادات بطاقة تعمري  -

 التسجيل. معلوموصل  -
 مشسية صورة -
 نسخة من ب.ت.و . -
 شهادة مغادرة اصلية.  -
 .االذن بالنقلة او االذن بالتسجيل -
 لألصلنسخة من كشوف االعداد للسنوات السابقة مطابقة   -
 للرتبصات  كشوف االعدادنسخة من   -
 خة من كشف اعداد الباكالوريا.نس -
 نسخة من شهادة الباكالوريا -
 امللف الصحي. )ملف ورقي يقدم مباشرة إلدارة املعهد( -

 

 يقبل إالّ ملف ترسيم كامل الوثائق. وأنّه العلما 
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 الفحص الطيب اجلامعي -6

 مركز صحة اساسية ملقر سكناهم. أقربيكون اجراء الفحص الطيب لدى  الطلبة اجلدد

 عملية الرتسيم  استكمال -7

 حسب الرزامة التالية حضوريا باملعهد الرتسيم  الفحص الطيب وتسليم شهادات

 السنة والقسم التوقيت اليوم

 السنوات األوىل 17:00 اىل 08:30 2022سبتمرب  09اجلمعة 

 بقية املستويات 13:00اىل  08:30 2022 سبتمرب 10السبت 

 

 2022سبتمرب  12 انطالق الدروس يوم -

 

 


