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    2022-2021 بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية
 

يعلم مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر كافة الطلبة المنتمين للمؤسسة ان التسجيل يتم 

  :وجوبا وحصريا

  الترسيم معلوملدفع    www.inscription.tn عبر الموقع الموحد -

 .اإلداريالخاصة بالترسيم  اإلرشاداتلتعمير بطاقة  www.didosoft.com عبر الموقع -

 :تتم عملية الترسيم وفق الرزنامة التالية

I.  2021سبتمبر  11اوت الى  23 من بعد:عن والجدد تسجيل الطلبة القدامى 

 

II.  للطلبة المخرطشين  اتفي االمتحانتسجيل استثنائي)iresaDérogat ) : 

  2021 أكتوبر 09الى  2021سبتمبر  27من  
 

III. :التسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه او النقلة 

ن تمت نقلتهم او اعادة توجيههم سواء من طرف االدارة العامة للدراسات يتم تسجيل الطلبة الذي

 .2021سبتمبر  18للشؤون الطالبية في اجل اقصاه ة التكنولوجية او من طرف االدارة العام

IV. :معاليم التسجيل 

 مفصلة كما يلي :دينارا  000.70  : والثالثة اجازة  لسنوات االولى والثانيةا -

 :دينارا 40.000 القسط االول. 

  دينارا 30.000 :الثانيالقسط. 
 

 مفصلة كما يلي : دينارا 000501. : ماجستير االولى والثانيةلسنوات ا -

  دينارا 00080. االول:القسط. 

  دينارا 0.0007القسط الثاني.  

 اجلمهورية التونسية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

                                                               المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر        

 

 

 
 

 
 

 

http://www.didosoft.com/


 
 

    

V. :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل 

  :الجددبالنسبة للطلبة  .1

 التسجيل.  معلوموصل  -

 واللقب ورقم ب.ت.و(.  مسية )تحمل االسمصور ش 04 -

 نسخة من ب.ت.و .  -

 نسخة من كشف اعداد الباكالوريا.  -

 نسخة من شهادة الباكالوريا  -

 .الملف الصحي -

 .بطاقة ارشادات والتزام )يسحبان من ادارة المعهد(  -

 

 :  بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للمؤسسة .2

 .التسجيل معلوموصل  -

 مل االسم واللقب ورقم ب.ت.و(.صور شمسية )تح 02  -

  نسخة من ب.ت.و .  -

 .بطاقة ارشادات والتزام )يسحبان من ادارة المعهد( -

 

  :اخرىبالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة  .3

 التسجيل. معلوموصل  -

 صور شمسية )تحمل االسم واللقب ورقم ب.ت.و(. 04  -

 نسخة من ب.ت.و .  -

 شهادة مغادرة اصلية.  -

 بطاقة تعيين اصلية او االذن بنقلة او االذن بالتسجيل  -

 .لألصلنسخة من كشوف االعداد للسنوات السابقة مطابقة   -

 نسخة من كشف اعداد الباكالوريا.  -

 نسخة من شهادة الباكالوريا  -

 .الملف الصحي  -

 .بطاقة ارشادات والتزام )يسحبان من ادارة المعهد(  -

 

 يقبل إالّ ملف ترسيم كامل الوثائق. وأنّه العلما 



 
 

    

VI. لجامعيالفحص الطبي ا 

مركز صحة اساسية لمقر  أقربيكون اجراء الفحص الطبي لدى  الطلبة الجدد -

 سكناهم.

VII. عملية الترسيم  استكمال 

 حسب الرزنامة التالية اإلدارةالى الوثائق المذكورة اعاله بتقديم جميع يتعين استكمال التسجيل 

 السنة والقسم التوقيت اليوم

0061:-00:8 2021سبتمبر  10الجمعة   
  إجازة ولىاأللسنوات ا

 ماجستير األولىوالسنة 

13:00-008: 2021سبتمبر  11السبت   
  إجازة الثالثةو السنوات الثانية

 والسنة الثانية ماجستير

 

 2021سبتمبر  13 انطالق الدروس يوم -

 

  2021سبتمبر  18 يتم غلق عملية الترسيم نهائيا يوم -


