الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة تونس
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

تىَس في  42أوت 4102

بــــالغ تسجيــم فــي انتكىيٍ انهُذسي
بعُىاٌ انسُة انجايعية 4106-2102
يعهى يذيش انًذسسح انىطُيح انعهيا نهًهُذسيٍ تتىَس كافح انتالييز انًهُذسيٍ انًُتًيٍ نهًذسسح ّ
أٌ انتسجيم
يت ّى وجىتا عهً يشحهتيٍ .
انًزحهة االونى
 -1انتسجيم عٍ بعذ:
يت ّى انتسجيم عٍ تعذ وجىتا وحصشيا عثش انًىلع انًىحذ

www.inscription.tn

 -2يعانيى انتسجيم:
 1.2انقسط األول  :ثًاَيح وأستعىٌ ديُاسا (84د) يفصهح كًا يهي:
  84ديُاسا يعهىو انتسجيم  40 +دَاَيش يعهىو االَخشاط في انصُذوق انىطُي نهضًاٌاالجتًاعي  40 +دَاَيش يعهىو االَخشاط في تعاوَيح انحىادث انًذسسيح وانجايعيح.
 1.1انقسط انثاَي :أستعىٌ ديُاس ( 84د)
يالحظة :يًكٍ نهتهًيز انًهُذس دفع يعانيى انتسجيم في لسظ واحذ ( 44د).
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انًزحهة انثاَية:
 -3إستكًال يهف انتسجيم:
يتعيٍ استكًال انتشسيى تتىفيش انىثائك انًطهىتح انًزكىسج أسفهه ورنك حسة اآلجال انتانيح:
*  41سثتًثش  1420انسُىاخ األونً (جًيع االختصاصاخ)
*  40سثتًثش  1420انسُىاخ انثاَيح (جًيع االختصاصاخ)
*  48سثتًثش  1420انسُىاخ انثانثح (جًيع االختصاصاخ)
 -4انىثائق انًطهىبة الستكًال يهف انتسجيم:
بانُسبة نهتالييذ انًهُذسيٍ انجذد

بانُسبة نهتالييذ انًهُذسيٍ انقذايى
انًُتًيٍ نهًذرسة

 -2وصم دفع يعانيى انتسجيم
 -1خًس صىس شًسيح
َ -0سخح يٍ ب.خ.و.
َ -8سخح يٍ كشف أعذاد انثاكانىسيا
 -0وصم إيذاع انذفتش انصحي نذي فشيك
انصحح انًذسسيح وانجايعيح
 -6تطالح إسشاداخ تسحة يٍ انًىلع
انتانيwww.ensit.tn :

 -2وصم دفع يعانيى انتسجيم
 -1أستع صىس شًسيح
َ -0سخح يٍ ب.خ.و.
 -8تطالح إسشاداخ تسحة يٍ انًىلع
انتاني:
www.ensit.tn

 -5اَطالق انذروس:
تُطهق انذروس بانُسبة نجًيع سُىات انتكىيٍ يىو انخًيس  30سبتًبز .1325
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