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 . 2020 سبتمرب  02  يف ،تونس                                                                                                        

 بــــــــــالغ تـــــسجيــل الـــطـــلبة  
 2021-2020بـعنــوان الــسنة الـــجامعية 

أن سةتتمملي   سةتونتممين ةلتفةيمم    إىل سة اسممن  و سةممونيدن  سةةتمممن    سةتالييمما سةدة سممنتعلممم يمم املد سة اسممن سةتونتممين ةلتفةيمم      ممن  
 حتب سةملوزانين سةت ةين:  www.inscription.tnعرب سةوقع سةوح     ونيواب وحصملاياتّم  عن بع  

 

 ي(:) تكوين هندس القدامى للتالميذ املهندسنيالتسجيل عن بعد  -1
 

 تسجيلــــــــــواعيد الــــــــــــــــــــــــ م 
 إل  من

 2020-09-11 2020-09-03 ةلم اسن  و سةونيدنسةةتمن   سةتالييا سةدة سن
 

 معاليم التسجيل :       -2
 

التسجيل تفاصيل معاليم  معلوم التسجيل   المرحلة  

 السنوات األولى والثانية

ين تكولثة  من مراحل او الث

  المهندسين

 د 93.500  

 دينار معلوم التسجيل. 82 -

 جتماعي. االمعلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان   دنانير 5 -

 الجامعية.و في تعاونية الحوادث المدرسية  العادي دينار معلوم االنخراط 2 -

 .بطاقة طالبدينار معلوم  2 -

بعنوان  الحوادث المدرسية و الجامعية في تعاونية العادي معلوم االنخراطدينار  2.5-

 .التربص التحضيري

 
 

 

  الواثئق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل : -3
خ  ممممممممممممماف و اتا مممممممممممممممممممالسميم  سةعةموسن سةفم ا و اقمم س  ت  مبوقع  سةتتملي  عمن بعم  اتعن على    ط ةب إداسج سةعطي   سةطلوبن سخل صن    

 .  و يك ن سةوالدد
 
 
 

www.inscription.tn
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 اجلدد : للتالميذ املهندسنيابلنسبة  -3-1

  سجل يعي ص  د ع يع ةيم سةتتلي و  -

 حميةن صوا مشتين  04 -                  

 نتخن ين بط قن سةتعملاف سةوطةين -

 نتخن ين  شف أع سد سةب   ةوااي -

 سة  رت سةصحي-

  عن بعسستم اد سةعلوي   سةشخصين سةتو ملد مبوقع سةتتلي   -

و يـتم إماـا و و التعايـف بـه لـدا امل ـا   التـايالـااب  الذي ميكن حتميله عرب للمدرسة تزام إبحرتام القانون الداخلي  لاإل  -
 البلدية 

 :القدامى للتالميذ املهندسنيابلنسبة  -2- 3 

 سجل يعي وص  د ع يع ةيم سةتتلي -             

 نتخن ين بط قن سةتعملاف سةوطةين-

 حميةنصوا مشتين  04 -

 عن بع  سستم اد سةعلوي   سةشخصين سةتو ملد مبوقع سةتتلي  -

و يـتم إماـا و و التعايـف بـه لـدا امل ـا   الـااب  التـايالـذي ميكـن حتميلـه عـرب   للمدرسـة    تزام إبحرتام القانون الداخليلاإل  -
 البلدية

 سةف سيى وسجل د  سةتالييا سةدة سن : يتــــــــــــ* املب  
 

   سن ا وص  إمت م إنيملسءس  سةتتلي  ابة   -         

 نتخن ين بط قن سةتعملاف سةوطةين  -         

   حميةنمشتين صواد   01 -        

 امل ا  البلدية   و يتم إماا و و التعايف به لدا   التاي الااب   الذي ميكن حتميله عرب  ابحرتام القانون الداخلي للمبيت تزام اإلل -
 

http://www.ept.rnu.tn/wp-content/doc2019/docinterne2021.pdf
http://www.ept.rnu.tn/wp-content/doc2019/docinterne2021.pdf
http://www.ept.rnu.tn/wp-content/doc2019/docinterne2021.pdf
http://www.ept.rnu.tn/wp-content/doc2019/docinterne2021.pdf
http://www.ept.rnu.tn/wp-content/doc2019/docinternat2021.pdf
http://www.ept.rnu.tn/wp-content/doc2019/docinternat2021.pdf
http://www.ept.rnu.tn/wp-content/doc2019/docinternat2021.pdf
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  :* الدراسة    

 .افم هباس سإلنيملسء  بصفن هن ئين إن مل    تف م شخصي  ابةواثئق سةطلوبن أسفله الستكم ل تتليله.علم  وأنه ال اعترب يملمساتعن على    ط ةب أن ا
 امة انطالق الدروس : ــــــــــــــــــــــــــروزن     -4

 

 تةطلق سة اوس حتب سةملوزانين سةت ةين :
 

 ل للدراسة واملبيتاتريخ التسجي اتريخ انطالق الدروس   السنة والشعبة 
 سةن أوىل تكوان هة سي

 2020سبتمرب 14 2020سبتمرب  15
 سةن اثنين تكوان هة سي 17 سةت عندق إىل 30و 08  ين سةت عن

 سةن اثةثن تكوان هة سي
 

 مالحظة:
 تعّن سستكم ل سةتتلي  بتو ري سةواثئق سةطلوبن سةا واد أعاله.ا   -
سبتم سءس يمن سةتم عن سةث يةمن صمب ح  ةتتملم اململ من سةبيم  و حمموا سإلنيتمم   سإلعاليمي      2020سمبتمرب  14ثةمن ةتح ق ابة اسمن اموم سإلسإل  -

 على سةت عن سةث نين بع  سةزوسل إنيب اي على مجيع سةتالييا سةدة سن سجل د و سةف سيى.
 

 
 
 
                                                                                         
 


