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 بــــالغ تسجيل الطلـــبة     

2020 -2019  بعنوان السنة الجامعية  

    

 الترسيميعلم مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير أن 

:  إثنتينبالمعهد يتّم على مرحلتين   

(I 

 الدينار اإللكتروني بعد إقتناء بطاقة : تتّم عن طريق ) عن بعد (المرحلة األولى

د دفعة واحدة :  81د قسط أول أو  46بالمبلغ المطلوب من مصلحة البريد :  وشحنها  

: لموقعاعبر   عن بعدتسجيل   1  

 ( www.inscription.tn )  حسب الروزنامة التالية :

 الطلبة القدامى:

 الطلبة القدامى المواعيد

 20من بداية عن بعد  التسجيليكون 

. 2019أوت   
طلبة السنوات الثانية الراسبون في 

صاصات (المناظرات )في جميع االخت  

مباشرة بعد عن بعد  التسجيليكون 
اإلعالن عن النتائج النهائية للمناظرات 

 الوطنّية.

هم على طلبة السنوات الثانية الذين 
)في جميع  قائمة االنتظار.

 االختصاصات (
بداية من يوم عن بعد  التسجيليكون 

.  2019 أوت 20  
إلى السنوات الثانية و الطلبة المرتقين 

 الراسبين بالسنوات األولى و الّثانية. 

 

 الطلبة الجدد:

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/
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عن بعد مواعيد التسجيل    
 الموجهون الجدد من إلى 
    

 

 الطلبة المعنيين بإعادة التوجه أو النقلة:

سواء من طرف  الذين تمت نقلتهم أو إعادة توجيههم  الطلبة عن بعد تسجيلاليتم 

الجامعات أو من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية مباشرة اثر الحصول على 

 الموافقة .

 معاليم التسجيل  :

مفصلة كما يلي : بالدينار اإللكتروني دينار   46 القسط األول  

معلوم االنخراط في الصندوق الوطني دينار  5دينارا معلوم التسجيل ،  35)

دينار معلوم االنخراط في  2دنانير معلوم البريد + 02للضمان االجتماعي +

(. دنانير معلوم بطاقة الطالب 02+  تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية  

: بالدينار اإللكتروني دينار 35القسط الثاني   

يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا و يكون مالحظة : 

 معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مجموع معلومي القسط األول و الثاني

.بالدينار اإللكتروني د (  81 د = 35د + 46)  

إلستكمال عملية الترسيمالمرحلة الثانية تتم بحضور الطالب بالمعهد  ( II 

:استكمال عملية الترسيم بالمعهد   -2  
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يتعين على جميع الطلبة االتصال بالمعهد مرفوقين بالوثائق المطلوبة حسب 

زنامة التالية و ذلك الستكمال عملية الترسيم .والر  

 روزنامة تاريخ  استكمال ملف الترسيم :

 

  

 االختصاص المستوى تاريخ الحضور بالمعهد
 أوت 29 الخميسيوم 

 من الساعة الثامنة 2019
صباحا إلى   النصفو 

.النهار منتصفالساعة   

الطلبة الناجحون للسنة الثانية 
و الراسبون في السنة األولى 

و الثانية و طلبة السنة 
األولى الموجهون الجدد 

علوم أصحاب الباكالوريا 
. تقنية  

 
 

تكنولوجيا   
 
 

 2019 أوت 30 الجمعةيوم 
 النصفالساعة الثامنة و من 

صباحا إلى الساعة منتصف  
 النهار.

الطلبة الناجحون للسنة الثانية 
و الراسبون في السنة األولى 

و طلبة السنة و الثانية 
األولى الموجهون الجدد 

أصحاب الباكالوريا 
. رياضيات  

 
 
  فيزياء -رياضيات 

 2019 أوت 30 الجمعةيوم 

 النصفالساعة الثامنة و  من
صباحا إلى الساعة منتصف  

 النهار.

الطلبة الناجحون للسنة الثانية 
و الراسبون للسنة األولى و 
الثانية و طلبة السنة األولى 
الموجهون الجدد أصحاب 

علوم تجريبية الباكالوريا 
 وعلوم إعالمية

 
 
كيمياء -فيزياء  

 

مالحظة: استكمال ملف التسجيل إجباري وشخصي و كل طالب لم يستكمل ملفه 

و لم يقدمه إلى إدارة المعهد في اآلجال المبينة  ال يعتبر مرسما بالمعهد ويقع 

 شطب إسمه من جميع القائمات .

 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل :
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 4(2)وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد ، (1)الجدد : للموّجهينبالنسبة 

نسخة من بطاقة (3)صالحة الستخراج بطاقة تعريف وطنية ، صور شمسية 

التعريف الوطنية ،)4( نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا ، )5( 

ظرفان يحمالن اسم الطالب و لقبه و عنوانه بمقر سكناه األصلي مع طابع بريدي 

الطالب مسؤولية ضياع كشوف األعداد  يتحّملمي  لكل ظرف   )   1000  بـ

في نهاية كل المعني باألمر من طرف إدارة المعهد إلى الطالب التي يقع إرسالها

أسماء  تتضّمنالسابقة الذكر التي  البريدية عن طريق البريد في الظروف سداسّية

،   أوعناوين خاطئة(  

 )6( الدفتر الصحي )يسلّم من المعهد الثانوي األصلي(  مع إجبارية القيام 

بالفحص الطبي لدى أقرب مركز صحي لمقر سكن الطالب الجديد وذلك قبل 

 حضور الطالب بالمعهد الستكمال ملف التسجيل .

 بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للمؤسسة:

صور شمسية صالحة   4  (2) معاليم التسجيل عن بعد ،وصل دفع (1)

 (4) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ، (3) الستخراج بطاقة تعريف وطنية ،

ظرفان يحمالن اسم الطالب و لقبه و عنوانه بمقر سكناه األصلي مع طابع بريدي 

مي  لكل ظرف   ) يتحّمل الطالب مسؤولية ضياع كشوف األعداد   1000بـ  

التي يقع إرسالها من طرف إدارة المعهد إلى الطالب المعني باألمرفي نهاية كل 

عن طريق البريد في الظروف البريدية السابقة الذكر التي تتضّمن أسماء  سداسّية

 أوعناوين خاطئة( ،  

 بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى : 

 4 (3) ، عن بعد وصل دفع معاليم التسجيل (2) وثيقة الموافقة األصلية ،(1)

نسخة من بطاقة  (4) ،صور شمسية صالحة الستخراج بطاقة تعريف وطنية 

 من كشوف األعداد نسخة (6) ، المغادرةشهادة  أصل (5) ،التعريف الوطنية

الخاصة بنهاية كل سنة سابقة بالتعليم العالي  ،)7(  نسخة مطابقة لألصل من 

سحب  وقع إن  نسخة من شهادة تأجيل الترسيم(8) عداد الباكالوريا ،كشف أ
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الترسيم سابقا بالتعليم العالي ، )9( ظرفان يحمالن اسم الطالب و لقبه و عنوانه 

بمقر سكناه األصلي مع طابع بريدي بـ  1000  مي  لكل ظرف   ) يتحّمل 

الطالب مسؤولية ضياع كشوف األعداد التي يقع إرسالها من طرف إدارة المعهد 

عن طريق البريد في الظروف  سداسّيةإلى الطالب المعني باألمرفي نهاية كل 

البريدية السابقة الذكر التي تتضّمن أسماء أوعناوين خاطئة( ، )10( الدفتر 

 الصحي

 روزنامة انطالق الدروس:

تنطلق الدروس لجميع السنوات الدراسية بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية  
2019سبتمبر    02يوم اإلثنين    بالمنستير    

 ونلفت نظر جميع الطلبة  أنه ال يمكن قبول ملف ات الترسيم  بعد إنقضاء  آجال الترسيم 

 إع    الم هام و أك    يد
  .ترسيم الطلبةتنظيم عملية الموضوع:  

 1 تسجيل عن بعد :   

في  باوجو عن بعد التسجيل بإجراءاتالقيام  و الثانية السنة األولىيتعين على كل طلبة 

: ر الموقع الموحدبو حصريا ع اآلجال المبينة  

(www.inscription.tn) 

عن بعد يتعين على كل طالب دفع: للقيام بعملية التسجيل    

بالدينار االلكتروني مفصلة كما يلي :دينار   46  القسط األول :   

 02دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +  5معلوم التسجيل،  دينار 35) 

دينار  02+ دينار معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية 02دينار معلوم البريد + 

.(معلوم بطاقة طالب  

االلكتروني.دينار بالدينار  35 الثاني:القسط   
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مالحظة: يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل المطلوب 

بالدينار اإللكتروني  ( د 81 = د   35  د+ 46 في هذه الحالة مجموع معلومي القسط األول و الثاني )

. 

 2 إستكمال ملف التسجيل  

بالوثائق المطلوبة و المنصوص عنها في  اإلدارةمد  إلىيدعى جميع الطلبة واستكماال لملف التسجيل 

بالغ التسجيل في اآلجال المبيّ نة. كل طالب لم يستكمل ملفه و لم يقدمه إلى إدارة المعهد 

في اآلجال المبينة  ال يعتبر مرسما بالمعهد  ويقع شطب إسمه آلياّ من جميع 

 القائمات .

  

 

 

 

                             المدير

                       شّرادةاألستاذ كمال 

 


