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ٌّ انتسجيم كافح انتالييز انًهُذسيٍ تتىَس  نهًهُذسيٍانعهيا انىطُيح يعهى يذيش انًذسسح  انًُتًيٍ نهًذسسح أ

 عهً يشحهتيٍ .يتّى وجىتا 

 

 انًزحهة االونى

 

  :انتسجيم عٍ بعد -1

  www.inscription.tnوحصشيا عثش انًىلع انًىحذ يتّى انتسجيم عٍ تعذ وجىتا 

 :يعانيى انتسجيم -2

 : األول انقسط 2.1

 (  د 59)  ديُاسا وخًسىٌتسعح 

 :يهي كًا يفصهح

 ديُاسا 05+  تطالح انطانة ويعهىو انثشيذ  يعهىو ديُاسا 05  +انتسجيم يعهىو 55: ديُاسا 59)

 في االَخشاط يعهىو ديُاسا 00+  اإلجتًاعي نهضًاٌ انىطُي انصُذوق في االَخشاط يعهىو

 انحىادث تعاوَيح في االَخشاط ديُاسيعهىو  00+ انجايعيح و انًذسسيح انحىادث تعاوَيح

 (.انصيفيح نهتشتصاخ تانُسثح انجايعيح و انًذسسيح

 

 :   انثاَي انقسط 1.1  

  ديُاس وأستعىٌ خًسح د 55

 :  يالحظة

 د( 005) واحذ لسظ في انتسجيم يعانيى دفع انًهُذس نهتهًيز يًكٍ -

 :انثاَية انًزحهة

 انتسجيم يهف . إستكًال3

http://www.inscription.tn/
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 انتانيح اآلجال حسة ورنك أسفهه انًزكىسج انًطهىتح انىثائك تتىفيش انتشسيى استكًال يتعيٍ

 0009 سثتًثش 00  األونً انسُىاخ االختصاصاخ جًيع  *  

 0009 سثتًثش 05 انثاَيح انسُىاخ االختصاصاخ جًيع  *   

 0009 سثتًثش 00 انثانثح انسُىاخ االختصاصاخ جًيع   *  

 

  

 انتسجيم:انىثائق انًطهىبة الستكًال يهف . 4

 بانُسبة نهتالييذ انًهُدسيٍ انقدايى انًُتًيٍ نهًدرسة بانُسبة نهتالييذ انًهُدسيٍ انجدد

 وصم دفع يعانيى انتسجيم 

 صىس شًسيح خًس

 َسخح يٍ ب.خ.و.

 َسخح يٍ كشف أعذاد انثاكانىسيا

وصم إيذاع انذفتش انصحي نذي فشيك انصحح انًذسسيح 

 وانجايعيح

تسحة يٍ انًىلع  انتسجيمثاخ ثوا تطالح إسشاداخ

   www.ensit.tn :انتاني

 وصم دفع يعانيى انتسجيم 

 صىس شًسيح  أستع

 َسخح يٍ ب.خ.و.

تسحة يٍ انًىلع  ثاخ انتسجيمثوا تطالح إسشاداخ

     www.ensit.tnانتاني:

 

 

 

 اَطالق اندروس:. 5

 .1029سبتًبز  01االثُيٍ ُسبة نجًيع سُىات انتكىيٍ يىو تُطهق اندروس بان

                       


