
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة المنستير            

 المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

 الطلبة  بالغ تسجيل

 2023-2022بعنوان السنة الجامعية 
 

 التالية:الرزنامة والمعطيات يكون حسب    2023-2022الترسيم بعنوان السنة الجامعية  وتعلمهم أنترّحب المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير بجميع طلبتها 

 

 التسجيل:مراحل 

 

 وفقا للرابط التاليدفع معلوم التسجيل عن بعد  .1

w.inscription.tnww  

 

  التالي:تعمير بطاقة اإلرشادات عن بعد وفقا للرابط   .2

Sqaba6iFyBJEn5OaOJ0H9dQVzPrSnbaTTmDdmQxuA/viewform-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK6MFn  

 

 

والوثائق المطلوبة وبطاقة اإلرشادات من )بالنسبة للطلبة الجدد( وب بوصل إيداع الملف الصحي حمصبالمؤسسة في التاريخ المحدد الشخصي الحضور  .3

 التسجيل.الموقع ووثيقة دفع معلوم 

  

المعنيين بالحضور الطلبة من قائمة  اسمهإجراءات التسجيل النهائي بالمؤسسة والحصول على شهادة ترسيم وفقا لآلجال سيتم شطب مع اإلشارة أن كل طالب لم يقم ب

 الجارية.الجامعية  بالدروس للسنة

 هاّمة:مواعيد 
 2022 سبتمبر 01الخميس  يوم الجامعيّة:انطالق السنة 

 2022سبتمبر  09إلى الجمعة  2022سبتمبر  01الترسيم بالمدرسة: من الخميس 

 2022سبتمبر  10إلى السبت  2022سبتمبر  05رؤساء األقسام: من االثنين  والملتقيات معأيام األبواب المفتوحة 

 2022سبتمبر  12 االثنينالدروس: يوم  انطالق

 

http://www.inscription.tn/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK6MFn-Sqaba6iFyBJEn5OaOJ0H9dQVzPrSnbaTTmDdmQxuA/viewform


 

 

  :ومعاليم التسجيلووثائق زنامة ور

 الوثائق المطلوبة معاليم التسجيل

 الوثائق المطلوبة لملف الترسيم إيداعتاريخ 

 والملف الصحي
 دفع معلوم التسجيل

 دينارا مفصلة كما يلي: 54.600: القسط االول

دنانير معلوم االنخراط في الصندوق  5دينارا معلوم التسجيل +  45

 دينار 2.600+ معلوم البريد  دينار 02الوطني للضمان االجتماعي+

 .والجامعيةوادث المدرسية معلوم االنخراط في تعاونية الح

 .دينارا 45: القسط الثاني

 

  ات:مالحظ

       والثاني معا األوليمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين  -

 األولالتسجيل في هذه الحالة مجموع معلوم التسجيل  ويكون معلوم

 .والثاني

بما  االستظهارسنويّا مع  9.600 العالي: دفعأبناء موظفي التعليم  -

 العالي. األم بالتعليمعمل تثبت مباشرة األب أو  بشهادة

 

منحة مسندة من ديوان الخدمات  أويعفى الطلبة المتمتعين بقرض  -

شريطة  من دفع القسط الثانياالجتماعية  الصناديق إحدى أوالجامعية 

 .االستظهار بشهادة في الغرض(

 م دفع  معاليم التسجيل حصريا على الموقع:يت

www.inscription.tn 

 

 

 صور شمسية 4 -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

  الباكالوريا أعدادنسخة من كشف  -

للسنوات  األعدادنسخ من كشوفات  -

 لألصلالسابقة مشهود بمطابقتها 

 وصل دفع معاليم التسجيل -

من موقع بطاقة اإلرشادات المستخرجة  -

 التسجيل الخاص بالمدرسة

كل  الصحي: علىوصل إيداع الملف  -

 طالب ايداع ملفه الصحي لدى الفريق 

 .الطبي الموجود بالمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور شمسية حديثة العهد 2 - 

 من بطاقة التعريف الوطنية نسخة- 

 دفع معاليم التسجيل وصل- 

اإلرشادات المستخرجة من  بطاقة- 

التسجيل الخاص بالمدرسة  موقع

 .شمسيّةوجوبا لصورة  ضمنةوالمت

 

 هندسة الكهرباء

 2022سبتمبر  01الخميس 

 بشباك شؤون الطلبة  14س------صباحا  9
 الطلبة الجدد

 2022اوت  26من يوم التسجيل عن بعد بداية 

بموقع الواب الخاص بمعلوم التسجيل وموقع المؤسسة 

 :بطاقة إرشادات الستخراج

www.inscription.tn  
 

 

 

 

 هندسة الطاقة

 2022سبتمبر  02الجمعة 

 بشباك شؤون الطلبة  14س------صباحا  9

 

 هندسة الميكانيك

 2022سبتمبر  05الثنين ا

 بشباك شؤون الطلبة 14س------صباحا  9

 هندسة النسيج

 2022سبتمبر  06الثالثاء 

 بشباك شؤون الطلبة  14س------صباحا  9

 

 

  

 االختصاصاتجميع 

  الخميس الجمعةواإلربعاء 

 2022 سبتمبر 09و 08و 07

 14س------صباحا  9
 

 الطلبة القدامى

عن بعد بداية منالتسجيل   
 

 

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/


 27/08/2022 ياملنستير ف

 املدير 

  الزيدي  األستاذ منذر 

 

 1 الساعة العاشرة صباحا بالمدرج عددبداية من  2022سبتمبر  08 الخميس

 

 هندسة الطاقة 

 

 األيام المفتوحة

وبرامج التعاون    االمتحاناتتعريف ببرامج التكوين ونظام 

 الدولي والنظام الداخلي للمؤسسة 

 + مساحة حرة لإلجابة على تساؤالت الطلبة الجدد

 هندسة النسيج 2بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمدرج عدد  2022سبتمبر  08ميس الخ

 هندسة الميكانيك 1بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمدرج عدد  2022سبتمبر  09 الجمعة

 هندسة الكهرباء  2بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمدرج عدد  2022سبتمبر  09الجمعة 


