وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

بـــــــالغ تسجيـل الطلبـة
بعنـوان السنة الجامعية 2019 -2018
يعلم مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار كافة الطلبة المنتمين إلى المعهد جدد وقدامى أن التسجيل الجامعي
عن بعد يتم وجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد . www.inscription.tn:
 /1معاليم التسجيل:
القسط األول 43 :دينارا مفصلة كما يلي 35(:دينارا معلوم التسجيل  5 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي 02+دينار معلوم البريد  01 +دينار معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية).
القسط الثاني 35 :دينارا معلوم التسجيل.
مالحظة  :يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مجموع
معلومي القسط األول والثاني أي  78دينارا.
 /2استكمال ملف التسجيل:
يستكمل ملف التسجيل أيام  30 ،29و 31أوت  2018بالنسبة لطلبة السنوات األولى والثانية (جدد وقدامى).
 /3الوثائق المطلوبة:
أ -بالنسبة لطلبة السنوات األولى جدد :وصل دفع معاليم التسجيل 01،صور شمسية ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
مضمون والدة باللغة الفرنسية ،نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا ،نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا،
وصل إيداع الملف الصحي لدى الفريق الصحي للمؤسسة.
ب -بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للمؤسسة :وصل دفع معاليم التسجيل 01،صور شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
مضمون والدة باللغة الفرنسية.
ج -بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى :وصل دفع معاليم التسجيل 01،صور شمسية ،نسخة من بطاقة
التعريف الوطنية ،مضمون والدة باللغة الفرنسية ،شهادة المغادرة األصلية مسلمة من المؤسسة األصلية ،إذن بالتسجيل مسلمة
من مصالح جامعة تونس المنار ،نسخة من شهادة سحب التسجيل ( في حالة التمتع بسحب تسجيل) ،نسخ مطابقة لألصل من
كشوفات األعداد للسنوات السابقة ونسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا ونسخة مطابقة لألصل من شهادة
الباكالوريا.
 /4الفحص الطبي الجامعي:
اعتبارا إلى أن الفحص الطبي الجامعي يجرى في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكناهم ،يتعين على الطلبة الجدد الموجهين
إلى المعهد االستظهار بوصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة للحصول على شهادة التسجيل.
 /5انطالق الدروس :
تنطلق الدروس بالنسبة ل طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار بمختلف شعبهم ومستوياتهم يــــوم اإلثنين 03
سبتمبر .2018
ولمزيد اإلرشادات يمكن االتصال مباشرة بالمعهد التابع لجامعة تونس المنار ،والموجود بالمركب الجامعي ،المنار الثانـــي،
أو عن طريق الهاتف .71874688

