
  الجمهورية التونسية 
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 دارة العامة للدراسات التكنولوجيةاإل
  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

 

بنزرت العنــــــــوان   :   - منـــــــزل  عبد  الرحمــــــــــان    7035،  المـــــــــركب الجامعــــــــــي،   65ص ب   
72.572.455الفــــــــــاكـس :   -72.570.601الهاتــــــــف   :    

 

2019/2020بالغ الترسيم للسنة الجامعية   

طلق بداية من نت 2019/2020تعلم إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت كافة الطلبة أن عملية الترسيم للسنة الجامعية 

.بعد الزوال نيةامن التاسعة صباحا إلى الساعة الث 2019سبتمبر  11االربعاء إلى غاية يوم  2019سبتمبر  09 االثنينيوم   

2019سبتمبر   12الخميس مالحظة: تنطلق الدروس بداية من يوم   

:الوثائق المطلوبة   

  9201الطلبة الجدد (باكالوريا( 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .1
 نسخة من شهادة الباكالوريا .2
 نسخة من بطاقة  أعداد الباكالوريا .3
 www.inscription.tnوصل خالص معلوم التسجيل مستخرج من موقع: .4
 صور شمسية حديثة العهد 03 .5
 دفتر الصحي مرفق ببطاقة ارشادات مسلمة من احدى مؤسسات الصحة العمومية .6
 بطاقة ارشادات تسحب من المعهد ويتم تعميرها بكل دقة  .7

 (طلبة المعهد) الطلبة القدامى 
 صورة شمسية حديثة العهد .1
 www.inscription.tnمعلوم التسجيل مستخرج من موقع:وصل خالص  .2

 
  إعادة توجيهالطلبة المتحصلون على 

 نفس الوثائق الخاصة بالطلبة الجدد  .1
 مؤسسات بإحدى واشهادة مغادرة تسحب من المؤسسة األصلية أو تصريح على الشرف بالنسبة للطلبة الذين لم يلتحق .2

 التعليم العالي
 توجيهالفي مناظرة إعادة  قبول بطاقة .3
4.  

  الطلبة المتحصلون على نقلة داخل شبكة المعاهد 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .1
 نسخة من شهادة الباكالوريا .2
 نسخة من بطاقة  أعداد الباكالوريا .3
 www.inscription.tnوصل خالص معلوم التسجيل مستخرج من موقع: .4
 صور شمسية حديثة العهد 03 .5
 دفتر الصحي مرفق ببطاقة ارشادات مسلمة من احدى مؤسسات الصحة العمومية .6
 بطاقة ارشادات تسحب من المعهد ويتم تعميرها بكل دقة  .7
 أصل اإلذن بالنقلة .8
 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد الجامعية .9

 معهد األصليشهادة مغادرة مسلمة من ال .10
 شهادة في عدد التربص .11

 
 الطلبة المخرطشون 

 17طلبة السنوات األولى والثانية: تعمير مطلب تسجيل اسثنائي يسحب من مكتب شؤون الطلبة بالمعهد بداية من  -
 2019سبتمبر  20إلى غاية  2019سبتمبر 

 


