
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تونس المنار 
 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

 

  ةـ ل الطلبـ تسجي  الغ ــــــ ـ ب

 2022 -2021وان السنة الجامعية ـ بعن

  

يتم  الجامعي عن بعد  أن التسجيل    وقدامىجدد    يعلم مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار كافة الطلبة المنتمين إلى المعهد     

  . www.inscription.tnعبر الموقع الموحد : وجوبا وحصريا 

 

 : معاليم التسجيل /1

األول يلي  يناراد  43  :القسط  كما  التسجيل  53):مفصلة  معلوم  ال  دنانير  5  +  دينارا  الصندوق  في  االنخراط  للضمان معلوم  وطني 

   .(معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية دينار 01 +دينار معلوم البريد  02+االجتماعي

 . دينارا معلوم التسجيل 35: القسط الثاني

الحالةمالحظة المطلوب في هذه  التسجيل  للقسطين األول والثاني معا ويكون معلوم  التسجيل  للطالب دفع معاليم  مجموع معلومي    : يمكن 

 .دينارا 78أي القسط األول والثاني 

 

 :استكمال ملف التسجيل /2

 : أيام )جدد وقدامى(بالنسبة للسنوات األولى والثانية يستكمل ملف التسجيل 

 (2021أوت  26)يوم  03و 02و 01مواليد شهر  -

 (2021أوت  27)يوم  06و 05و  04مواليد شهر  -

 (2021وت أ 30)يوم  09و 08و 07مواليد شهر  -

 (   2021أوت  31)يوم   12و11و 10مواليد شهر  -

      :الوثائق المطلوبة/ 3

مضمون والدة   تعريف الوطنية،نسخة من بطاقة الصور شمسية،    01،وصل دفع معاليم التسجيل  :السنوات األولى جددبالنسبة لطلبة    -أ

  للمعهد.الصحي لدى الفريق الصحي   وصل إيداع الملفمن شهادة الباكالوريا،  نسخةمن كشف أعداد الباكالوريا،  نسخة باللغة الفرنسية،

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةو صور شمسية 01وصل دفع معاليم التسجيل، :للمعهدبالنسبة للطلبة القدامى المنتمين  -ب

 

 ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةصور شمسية،    01وصل دفع معاليم التسجيل،  :بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى  -ج

باللغة الفرنسية، األصليةاألصلية  مغادرة  الشهادة    مضمون والدة  المؤسسة  من  إذن بالتسجيل مسلمة من مصالح جامعة تونس    ،مسلمة 

تسجيل( بسحب  التمتع  حالة  في   ( التسجيل  سحب  شهادة  من  نسخة  لألصل  نسخ  ،  المنار،  كشوفمطابقة  السابقة األع  اتمن  للسنوات   داد 

 . من شهادة الباكالوريا نسخةو ونسخة من كشف أعداد الباكالوريا

 

 :  الفحص الطبي الجامعي /4

االستظهار    إلى المعهدالطلبة الجدد الموجهين  يتعين على  ،  قرب مركز صحة أساسية لمقر سكناهمأ  في  الجامعي  الفحص الطبي  بعد اجراء

الف لدى  الطبي  الملف  إيداع  الصحي  بوصل  الطبي  ريق  الملف  مع  الصحة  مركز  من  عليه  المتحصل  الطبي  الوصل  واصطحاب  بالمعهد 

  إليداعه لدى الفريق الصحي بالمعهد للحصول على شهادة التسجيل .

  

 :  انطالق الدروس /5

 طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار لبالنسبة  تنطلق الدروس 

  2021بر سبتم 01اإلربعاء  ومــــي

 

الثان المنار  الجامعي،  بالمركب  والموجود  المنار،  تونس  لجامعة  التابع  بالمعهد  مباشرة  االتصال  يمكن  اإلرشادات  أو عن  ـــولمزيد  ي، 

 . 71874688طريق الهاتف 

 

 

http://www.inscription.tn/

