
 

 
 

 

 

                            

 جامعة سوسة
 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

 بالغ تسجيل
 7102 – 7102بعنوان السنة الجامعية 

 

ان التسجيل يتم وجوبا و حصريا عبر كافة التالميذ المهندسين المنتمين للمدرسة يعلم مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة 

 لتالي :كا www.inscription.tn الموقع الموحد

 

 معاليم التسجيل : (0

  د معلوم  5د معلوم التسجيل +  45 يلي:د ( مفصلة كما  55خمسون دينارا ) و  ة: خمساألولالقسط

د معلوم االنخراط في  3د معلوم البريد +  2االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي + 

 تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية ) االنخراط العادي و النشاط الصيفي (.

  د ( 45أربعون دينار ) خمسة و :الثانيالقسط  
 

 د ( 100يمكن للتلميذ المهندس دفع معاليم التسجيل للقسطين االول و الثاني معا ) :  اتمالحظ

 يعفى الطلبة المتمتعين بمنحة او قرض جامعي من دفع القسط الثاني شريطة االستظهار بشهادة في الغرض

 ثبت مباشرة األب أو األمبشهادة عمل ت االستظهارد سنويّا مع 01معلوم التسجيل بالنسبة ألبناء موظفي التعليم العالي 
 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل )و التي بدونها ال تسلم شهادة التسجيل(: (7

  :بالنسبة للتالميذ المهندسين الجدد 
 فع معاليم التسجيلوصل د 

 2 )صور شمسية )مع خلفية بيضاء 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  من كشف أعداد الباكالوريانسخة 

  إيداع الدفتر الصحي لدى فريق الصحة المدرسية و الجامعيةوصل 

  بطاقة ارشادات تعمر )وجوبا باللغة العربية( في الموقع

(ingenieur-http://www.eniso.tn:8080/fr/web/eniso/inscription( تسحب منه و. 

 :بالنسبة للتالميذ المهندسين القدامى 

 فع معاليم التسجيلوصل د 

 2  بيضاء(صور شمسية )مع خلفية 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  الموقع بطاقة ارشادات تعمر )وجوبا باللغة العربية( في

(ingenieur-http://www.eniso.tn:8080/fr/web/eniso/inscription( تسحب منه و. 

 نطالق عملية التسجيل:ا (3
  2102سبتمبر  8إلى يوم الجمعة  2102سبتمبر  4وجوبا من يوم االثنين كون عملية التسجيل ت

 

  ( 02:31( إلى الساعة منتصف النهار و النصف )  10:11من الساعة التاسعة صباحا) بالنسبة للسنوات األولى

 يومي االثنين و الثالثاء و بقية األسبوع في اإلدارة . B "في البناية "

 

 بعد ( إلى الساعة الرابعة  03:31لواحدة و النصف بعد الزوال ) بالنسبة للسنوات الثانية و الثالثة من الساعة ا

 يومي االثنين و الثالثاء و بقية األسبوع في اإلدارة . B "( في البناية "06:11)  الزوال

 

http://www.inscription.tn/
http://www.eniso.tn:8080/fr/web/eniso/inscription-ingenieur
http://www.eniso.tn:8080/fr/web/eniso/inscription-ingenieur

