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

بــــالغ تسجيــل فــي التكوين الهندسي
بعنوان السنة الجامعية 2021/2020
يعلم مدير المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس كافة التالميذ المهندسين المنتمين للمدرسة ّ
أن التسجيل
يت ّم وجوبا على مرحلتين .
المرحلة االولى
 -1التسجيل عن بعد:
يت ّم التسجيل عن بعد وجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد

www.inscription.tn

 -2معاليم التسجيل:
 1.2القسط األول:
تسعة وخمسون دينارا (  59د )
مفصلة كما يلي:
( 59دينارا 45 :معلوم التسجيل 04 +دينارا معلوم بطاقة الطالب ومعلوم البريد  05 +دينارا
معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  03 +دينارا معلوم االنخراط في تعاونية
الحوادث المدرسية و الجامعية  02+دينارمعلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و
الجامعية بالنسبة للتربصات الصيفية).
 2.2القسط الثاني :
 45د خمسة وأربعون دينار
مالحظة :
 يمكن للتلميذ المهندس دفع معاليم التسجيل في قسط واحد ( 104د)المرحلة الثانية:
 .3إستكمال ملف التسجيل
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة تونس
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

يتعين استكمال الترسيم بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة أسفله وذلك حسب اآلجال التالية
* جميع االختصاصات السنوات األولى  15-14سبتمبر 2020
* جميع االختصاصات السنوات الثانية 17- 16سبتمبر 2020
* جميع االختصاصات السنوات الثالثة  19-18سبتمبر 2020

 .4الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:
بالنسبة للتالميذ المهندسين القدامى المنتمين للمدرسة

بالنسبة للتالميذ المهندسين الجدد
وصل دفع معاليم التسجيل

وصل دفع معاليم التسجيل

خمس صور شمسية

أربع صور شمسية

نسخة من ب.ت.و.

نسخة من ب.ت.و.

نسخة من كشف أعداد الباكالوريا

بطاقة إرشادات واثبات التسجيل تسحب من الموقع

وصل إيداع الدفتر الصحي لدى فريق الصحة المدرسية

التاليwww.ensit.tn :

والجامعية
بطاقة إرشادات واثبات التسجيل تسحب من الموقع
التاليwww.ensit.tn :
 .5انطالق الدروس:
تنطلق الدروس بالنسبة لجميع سنوات التكوين يوم االثنين  21سبتمبر .2020
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