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   2022 أوت  22القصرين في

 2022/2023السنة الجامعية 

والتســجيل التســجيل عــن بعــد يســتوجب  باملعهــد

www.inscription.tn  ســبتمبر  01بدايــة مــن تــاريخ

  ).اإلنطالق في الترسيم عن بعد قبل هذا التاريخ

يتم تسديد القسط الثاين قبل تـاريخ ايـة الـدروس علـى أقصـى 

 علــى منحــة جامعيــة أو قــرض جــامعي مــن أحــد الصــناديق 

  بالدينارالقسط الثاني   القسط األول بالدينار

40.400  30  

80.400  70  

  قسط وحيد

االخنراط يف تعاونية د معلوم 01.400+ د معلوم الربيد 
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السنة الجامعية عنوان بالمعهد ب جيل الطلبةسحول ت بــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ

باملعهــدافــة الطلبــة أن التســجيل كاملعهــد العــايل للعلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا بالقصــرين  

www.inscription.tnيــتم وجوبــا وحصــريا عــرب املوقــع املوحــد  معــاليم التســجيل

اإلنطالق في الترسيم عن بعد قبل هذا التاريخ 2022يمكن للطلبة المتحصلين على باكالوريا 

 

يتم تسديد القسط الثاين قبل تـاريخ ايـة الـدروس علـى أقصـى بإمكان الطلبة النظاميني دفع رسوم التسجيل على قسطني على أن 

 علــى منحــة جامعيــة أو قــرض جــامعي مــن أحــد الصــناديق نيرســوم التســجيل الطلبــة املتحصــل يعفــى مــن تســديد القســط الثــاين مــن

القسط األول بالدينار  معاليم التسجيل بالدينار  

70.400  40.400

150.400  80.400

80.400  

  : معاليم التسجيل المذكورة أعاله تتضمن

د معلوم الربيد 02+ د معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 

 .د تأمني الرتبص02+ على احلوادث املدرسية واجلامعية  

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 

Kasserine 

 

 

 

 

 

 

 

العلمي 

 والتكنولوجيا  
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بــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ

  

املعهــد العــايل للعلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا بالقصــرين  إدارة لــم تع

  :احلضوري باملعهد كما يلي

I (التسجيل عن بعد:  

معــاليم التســجيل و دفــع التســجيل

يمكن للطلبة المتحصلين على باكالوريا ( 2022

II ( التسجيل معاليمدفع:

بإمكان الطلبة النظاميني دفع رسوم التسجيل على قسطني على أن  -

 .تقدير

يعفــى مــن تســديد القســط الثــاين مــن -

  .االجتماعية

  مجاالت التكوين

  سنوات اإلجازة

  سنوات الماجستير 

  التسجيل االستثنائي

 

معاليم التسجيل المذكورة أعاله تتضمن أنو علما 

د معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 05  •

على احلوادث املدرسية واجلامعية   التأمني

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجمهوريةالتونسية

  والبحث العالي التعليم وزارة

القيروانجامعة  

والتكنولوجيا  علوم التطبيقية  لل عاليال عهدالم

 بالقصرين
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III ( ملف التسجيل الستكمالالوثائق المطلوبة:  

  :اإلجازةطلبة  -1

  بالنسبة للطلبة الجدد
بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى 

  المؤسسة

مؤسسات بالنسبة للطلبة القادمين من 

  أخرى

  وصل دفع معاليم التسجيل/ 1  وصل دفع معاليم التسجيل /1  وجيهتالبطاقة  األصل من/1

  حديثة العهد، صور مشسية) 04/ (2  حديثة العهد، صور مشسية )03( /2  وصل دفع معاليم التسجيل /2

  مصحوبة بامللف الصحي مغادرةشهادة / 3  الفرنسيةمضمون والدة باللغة /3  .و.ت.نسخة من ب /3

 شـــــــــــهادةمـــــــــــن  مطابقـــــــــــة لألصـــــــــــلنســـــــــــخة  /4

  الباكالوريا

بطاقــــــــــــــــة اإلرشـــــــــــــــــادات للســـــــــــــــــنة اجلامعيـــــــــــــــــة /4

يــــتم تعمريهـــــا بكـــــل دقـــــة علـــــى  2022/2023

الـــرابط التــــايل مــــع ضــــرورة وضــــع املعطيــــات بدقــــة 

خاصــة أرقــام اهلــاتف والربيــد االلكــرتوين مث طبعهــا 

  :إرفاقها مبلف التسجيل إمضاءهاو 

http://www.issatkas.rnu.tn/fra

/fiche  

  اإلذن بالتسجيلبطاقة / 4

 –معــرف باإلمضــاء  النظــام الــداخليجــذاذة /5  نسخة من كشف أعداد الباكالوريا /5

  للتحميل من موقع املعهد

  نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة/ 5

 ظــروف حتمـــل عنــوان املراســـلة للطالـــب) 02/(6  حديثة العهد، صور مشسية) 04( /6

  ،)بكل دقة(

  نسخة من شهادة الباكالوريا/ 6

بطاقـــــــــــــــة اإلرشـــــــــــــــادات للســـــــــــــــنة اجلامعيـــــــــــــــة  /7

علـــــى  يــــتم تعمريهـــــا بكـــــل دقـــــة 2022/2023

التــــايل مــــع ضــــرورة وضــــع املعطيــــات بدقــــة  الـــرابط

خاصة أرقام اهلاتف و الربيد االلكرتوين مث طبعها 

  :و إرفاقها مبلف التسجيل و إمضاءها

http://www.issatkas.rnu.tn/fra

/fiche  

  نسخة من كشف أعداد الباكالوريا/ 7  

 –معـرف باإلمضـاء  الداخليالنظام جذاذة  /8

  للتحميل من موقع املعهد

  الفرنسيةمضمون والدة باللغة / 8  

بطاقـــــــــــــــة اإلرشـــــــــــــــادات للســـــــــــــــنة اجلامعيـــــــــــــــة / 9    الدفرت الصحي /9

يــــتم تعمريهـــــا بكـــــل دقـــــة علـــــى  2022/2023

الـــرابط التــــايل مــــع ضــــرورة وضــــع املعطيــــات بدقــــة 

خاصة أرقام اهلاتف و الربيد االلكرتوين مث طبعها 

  :و إرفاقها مبلف التسجيل إمضاءهاو 

http://www.issatkas.rnu.tn/fra

/fiche  

معــرف باإلمضــاء  النظــام الــداخليجــذاذة / 10    الفرنسيةمضمون والدة باللغة  /10

  للتحميل من موقع املعهد –

ظـــــــــروف حتمـــــــــل عنـــــــــوان املراســـــــــلة ) 02(  /11

  ،)بكل دقة( للطالب

ظـــــــــروف حتمـــــــــل عنـــــــــوان املراســـــــــلة ) 02(  /11  

  ،)بكل دقة( للطالب

 ����2/4  
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  :طلبة الماجستير -2

طلبة السنوات األولى أصيلي 

  المؤسسة

 والثانية طلبة السنوات األولى

  القادمين من مؤسسات أخرى
  طلبة السنوات الثانية

  حديثة العهد، صور مشسية) 04( /1  حديثة العهد، صور مشسية) 04( /1  حديثة العهد، صور مشسية) 04( /1

  وصل دفع معاليم التسجيل /2  وصل دفع معاليم التسجيل /2  وصل دفع معاليم التسجيل /2

  .و.ت.نسخة من ب/3  .و.ت.نسخة من ب/3  .و.ت.نسخة من ب/3

ــــــــــة  /4 بطاقــــــــــة اإلرشــــــــــادات للســــــــــنة اجلامعي

يتم تعمريها بكل دقـة علـى  2022/2023

الرابط التايل مع ضـرورة وضـع املعطيـات بدقـة 

خاصـــــة أرقـــــام اهلـــــاتف والربيـــــد االلكـــــرتوين مث 

و إرفاقهــــــــــا مبلــــــــــف  إمضــــــــــاءهاو طباعتهــــــــــا 

  :التسجيل

http://www.issatkas.rnu.tn/fra

/fiche  

مـــــــــــن شـــــــــــهادة مطابقـــــــــــة لألصـــــــــــلنســـــــــــخة/4

  ،الباكالوريا

  

  

بطاقـــــــــــة اإلرشـــــــــــادات للســـــــــــنة اجلامعيـــــــــــة  4

علـى  يتم تعمريها بكل دقـة 2022/2023

الرابط التايل مع ضـرورة وضـع املعطيـات بدقـة 

خاصـــــة أرقـــــام اهلـــــاتف والربيـــــد االلكـــــرتوين مث 

و إرفاقهـــــــــــا مبلـــــــــــف  إمضـــــــــــاءهاو طباعتهـــــــــــا

  :التسجيل

http://www.issatkas.rnu.tn/fra

/fiche  
ــــــــــة  /5 بطاقــــــــــة اإلرشــــــــــادات للســــــــــنة اجلامعي

علـى  يتم تعمريها بكل دقـة 2022/2023

الرابط التايل مع ضـرورة وضـع املعطيـات بدقـة 

خاصـــــة أرقـــــام اهلـــــاتف والربيـــــد االلكـــــرتوين مث 

و إرفاقهـــــــــــا مبلـــــــــــف  إمضـــــــــــاءهاو طباعتهـــــــــــا

  :التسجيل

http://www.issatkas.rnu.tn/fra

/fiche  

ـــــــــــداخليجـــــــــــذاذة /5 معـــــــــــرف  النظـــــــــــام ال

  للتحميل من موقع املعهد –باإلمضاء

ـــــــــــداخليجـــــــــــذاذة /5 معـــــــــــرف  النظـــــــــــام ال

  للتحميل من موقع املعهد –باإلمضاء

ـــــــــــداخليجـــــــــــذاذة /5 معـــــــــــرف  النظـــــــــــام ال

  للتحميل من موقع املعهد –باإلمضاء

  

الشــــــهادة مــــــن  مطابقــــــة لألصــــــل نســــــخة/ 6

  )إجازة أو أستاذية(العلمية 

    الصحيالدفرت /6

مـن كشـف أعـداد  مطابقة لألصـل نسخة/ 7

  سنوات اإلجازة

 مطابقـــــــة لألصـــــــل مـــــــن شـــــــهادة نســـــــخة/ 7

  الباكالوريا

  

مــن كشــف أعــداد  مطابقــة لألصــل نســخة/8  

  الباكالوريا

  

الشــــــهادة مــــــن  مطابقــــــة لألصــــــل نســــــخة/ 9  

  )أو غريها أو أستاذية إجازة(العلمية 

  

مـــــن كشـــــف  مطابقـــــة لألصـــــل نســـــخة/ 10  

  سنوات اإلجازةأعداد 

  

 

   ����3/4  
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VI (استكمال ملف التسجيل  :  

 .2022 سبتمبر 09إلى 05من مال ملف التسجيل باملؤسسة يكون استك -

أو العائدين للدراسة، يمكن اسـتكمال ملـف التسـجيل إلـى ) نقل، إعادة توجيه(بالنسبة لطلبة الماجستير و الطلبة الوافدين من مؤسسات أخرى  -

  .2022 رسبتمب 16غاية 

  

  .بعد اآلجال هميقدإذا كان ملف التسجيل منقوصا أو مت ت يقبل ترسيم الطالبال  -1:مالحظات هامة 

ـــــــــــــــى تعمـــــــــــــــــري املعطيـــــــــــــــــات اخلاصـــــــــــــــــة بالطالـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرابط املـــــــــــــــــذكور أعـــــــــــــــــاله   -2                    جيـــــــــــــــــب احلـــــــــــــــــرص علــ

)http://www.issatkas.rnu.tn/fra/fiche ( ل ر���ذ�ك
�� ���ق !�ب �
ل ط�ب ��� ا��و�� ا��دا���  أ�� ���م ا���دھ

  ...و�1رھ ا��� �#��ا,دار�0 �و/(ق ا��.دم ��ط�ب ا�!-ول ��� اا,ط+ع ��� ا���() و  ا�ذي ���
�� �دوره �ن ���$#د

IV (الفحص الطبي الجامعي:  

وجيرى الفحص الطيب بأقرب مركز صحة أساسية ملقر سـكىن الطالـب . ليكن يف علم طلبة السنوات األوىل أن الفحص الطيب اجلامعي إجباري

  .ومقابل االستظهار مبلفه الصحي الذي يتسلمه من معهده األصلي جمانياالناجح اجلديد يف الباكالوريا 

وذلـك  مصـلحة شـؤون الطلبـةني علـى النـاجح اجلديـد يف الباكالوريـا تسـليم ملفـه الطـيب إىل لتمكني الطالب من احلصول على بطاقة طالب يتع

  . مقابل وصل استالم ملن ال تستحق حالته الطبية متابعة خاصة

V (2022سبتمبر  12اإلثنينيوم  تنطلق الدروس:الدروس انطالق  

  

للعقوبــات التأديبيــة إلــى أن كــل طالــب ال يلتحــق بالمعهــد فــي ظــرف أســبوع مــن تــاريخ انطــالق الــدروس يكــون عرضــة  در اإلشــارةتجــ

  ). الممضي عليه(واإلدارية المنصوص عليها بالنظام الداخلي 

  

  مدير المعهد                                                                                                              

  نعمان قرمازياألستاذ 
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