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المنتمين للمدرسة أّن التسجيل يتّم طلبة الماجستير كافة بتونس  للمهندسينالعليا الوطنية يعلم مدير المدرسة 

 .على مرحلتين وجوبا 

 

 المرحلة االولى

 

  :التسجيل عن بعد -1

  www.inscription.tnوحصريا عبر الموقع الموحد يتّم التسجيل عن بعد وجوبا 

 :معاليم التسجيل -2

 : األول القسط 2.1

 (  د 111)  نارايمائة وعشرة د

 :يلي كما مفصلة

 50+  بطاقة الطالب ومعلوم البريد  معلوم دينارا 54  +التسجيل معلوم دينارا150: دينارا 111)

 االنخراط معلوم دينارا 50+  اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق في االنخراط معلوم دينارا

 . الجامعية و المدرسية الحوادث تعاونية في

 

 :   الثاني القسط 1.1  

  مائة دينار د 150

 :  مالحظة

 (د222) واحد قسط في التسجيل معاليم دفعطلبة الماجستير ل يمكن -

 :الثانية المرحلة

 التسجيل ملف إستكمال. 3

http://www.inscription.tn/
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توبر أك 25في أجل أقصاه  وذلك أسفله المذكورة المطلوبة الوثائق بتوفير الترسيم استكمال يتعين

2512. 

 

المطلوب من كافة الطلبة تعمير الخانات الخاصة ببطاقة الطالب بكل دقة حتى يتسنى : مالحظة

 .لهم الحصول على بطاقاتهم في أحسن الظروف

  

 :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل. 4

 القدامى المنتمين للمدرسةطلبة لل بالنسبة الجددطلبة بالنسبة لل

 وصل دفع معاليم التسجيل 

 صور شمسية خمس

 .و.ت.نسخة من ب

وصل إيداع الدفتر الصحي لدى فريق الصحة المدرسية 

 والجامعية

تسحب من الموقع  بات التسجيلثوا بطاقة إرشادات

   www.ensit.tn :التالي

 وصل دفع معاليم التسجيل 

 صور شمسية  أربع

 .و.ت.نسخة من ب

تسحب من الموقع  بات التسجيلثوا بطاقة إرشادات

     www.ensit.tn:التالي

 

 

                       


