
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة المنستير            

 المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

 1202-2020الطلبة بعنوان السنة الجامعية  بالغ تسجيل
 

 :ات التالية  الرزنامة والمعطييكون حسب    2021-2020الترسيم بعنوان السنة الجامعية  أن  السنوات االولى  طلبة ليكن في علم

 

 

 وفقا للرابط التالي دفع معلوم التسجيل عن بعد  .1

 w.inscription.tnww 

 

  التالي :تعمير بطاقة اإلرشادات عن بعد وفقا للرابط   .2

fmxLUTqGl1https://goo.gl/forms/NG4OWSM 

وب بوصل إيداع الملف الصحي والوثائق المطلوبة وبطاقة اإلرشادات من الموقع ووثيقة دفع معلوم  حمصبالمؤسسة في التاريخ المحدد  الشخصي الحضور  .3

 التسجيل . 

  

المعنيين بالحضور الطلبة يتم شطب إسمه من قائمة مع اإلشارة أن كل طالب لم يقم بإجراءات التسجيل النهائي بالمؤسسة والحصول على شهادة ترسيم وفقا لآلجال س

 للسنة الجامعية الجارية . بالدروس 

 مواعيد هاّمة :
 2020سبتمبر  28  اإلثنين يوم  الجامعيّة :انطالق السنة 

 وفقا للرزنامة المصاحبة   2020سبتمبر  25الى   21التسجيل بالمدرسة واأليام المفتوحة  من  

 2020سبتمبر   28: يوم اإلثنين  إنطالق الدروس

 

 االرشادات عن بعد   طاقةب  التسجيل وتعمير ممطالبون بدفع معلو والثالثة   يةلثان ا نوات طلبة السمالحظة: 
 

 

 

 

http://www.inscription.tn/
https://goo.gl/forms/NG4OWSMfmxLUTqGl1


 

 رزنامة التسجيل 

 04/09/2020  املنستير في

 املدير 

   منذر الزيدي  األستاذ 

 الوثائق المطلوبة  معاليم التسجيل 

والملف   الوثائق المطلوبة لملف الترسيم إيداعتاريخ 

 الصحي 
 دفع معلوم التسجيل 

 دينارا مفصلة كما يلي:  54.600: القسط االول

راط في الصندوق دنانير معلوم االنخ 5دينارا معلوم التسجيل +  45

دينار 2.600 ديناران معلوم البريد + 02الوطني للضمان االجتماعي+

 معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية. 

 . دينارا 45: القسط الثاني

و الثاني معا  األولمالحظة يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين 

و    األولمجموع معلوم التسجيل و يكون معلوم التسجيل في هذه الحالة  

 .الثاني

سنويّا مع اإلستظهار بما بشهادة   9.600أبناء موظفي التعليم العالي : 

 عمل تثبت مباشرة األب أو األم  .

 

منحة مسندة من ديوان الخدمات  أو)يعفى الطلبة المتمتعين بقرض 

طة  شري  من دفع القسط الثانياالجتماعية  الصناديق إحدى  أوالجامعية 

 .االستظهار بشهادة في الغرض(

 م دفع  معاليم التسجيل حصريا على الموقع:يت

www.inscription.tn 

 صور شمسية  4 -

 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 - الباكالوريا أعدادنسخة من كشف 

للسنوات   األعدادنسخ من كشوفات  -

 السابقة  

 وصل دفع معاليم التسجيل  -

بطاقة اإلرشادات المستخرجة من موقع  -

 التسجيل الخاص بالمدرسة 

على كل وصل إيداع الملف الصحي :-

طالب ايداع ملفه الصحي لدى الفريق  

 . الطبي الموجود بالمؤسسة

 هندسة الكهرباء 

 2020سبتمبر  22و21 االثنين والثالثاء

 بشباك شؤون الطلبة    14س------صباحا  8

 الطلبة الجدد 

 2020سبتمبر  15من يوم التسجيل عن بعد بداية  

بموقع الواب الخاص بمعلوم التسجيل وموقع المؤسسة  

 : إلستخراج بطاقة إرشادات

 www.inscription.tn 

 

https://goo.gl/forms/NG4OWSMfmxLUTqGl1 
 

 

 هندسة الطاقة 

 2020سبتمبر  24و  23األربعاء والخميس 

 بشباك شؤون الطلبة    14س------صباحا  8

 هندسة الميكانيك

 2020سبتمبر    24و  23األربعاء والخميس 

 بشباك شؤون الطلبة    14س------صباحا  8

 هندسة النسيج 

 2020سبتمبر  25ة  الجمع

 بشباك شؤون الطلبة    14س------صباحا  8

 األيام المفتوحة  هندسة الطاقة   1 الساعة العاشرة صباحا بالمدرج عددبداية من  2020سبتمبر   21 اإلثنين

وبرامج التعاون  تعريف ببرامج التكوين ونظام اإلمتحانات  

 الدولي  

 والنظام الداخلي للمؤسسة  

 جابة على تساؤالت الطلبة الجدد + مساحة حرة لإل

 هندسة النسيج  2بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمدرج عدد  2020سبتمبر   21اإلثنين 

 هندسة الميكانيك 1بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمدرج عدد  2020سبتمبر  22الثالثاء 

 هندسة الكهرباء   2لمدرج عدد بداية من الساعة العاشرة صباحا با 2020سبتمبر  22الثالثاء 
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