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 .2022 جويلية 18 في ،تونس                                                                                                        

 لتالميذ المهندسينبــــــــــالغ تـــــسجيــل ا 

 2023-2022بـعنــوان الــسنة الـــجامعية 

إسمما رسة الممة و رسةمموجدي  رسة  ةممي   رس الييمما رسةد  لممي ك فممة  تعلممم يمم يلم رسة الممة رس ونتممية سل   يمم  
عبمممممممل رسةوحممممممم  رسةو ممممممم   وجو ممممممم  و  ممممممملي يممممممم م  عممممممم   عممممممم  أن رس تممممممم ي  رس ونتمممممممية سل   يممممممم   

http://www.inscription.tn:تب رسلوزن ية رس  سية  
 

 تكوين هندسي(: ) للتالميذ المهندسينالتسجيل عن بعد  -1
 

 تسجيلــــــــــواعيد الــــــــــــــــــــــــم 

 السنة األولى السنة الثانية و الثالثة 

 و رسةموجدي رسة  ةمي   رس الييا رسةد  لمي 

 سلة الة
30-08-2022 31-08-2022 

 

 معاليم التسجيل :       -2
 

التسجيلتفاصيل معاليم  معلوم التسجيل  المرحلة  

 ر  رألوسا ورسث نيةرست و

تكوي  سثة  ي  يلر    و رسث

  رسةد  لي 

  93.500 

 دي  ا يعلوم رس ت ي . 82 -

 ج ة عي.راليعلوم رالنخلرط في رس   وق رسوط ي سلضة ن  دن نيل 5 -

 رس  يعية.و في تع ونية رسحوردث رسة الية  رسع دي دي  ا يعلوم رالنخلرط 2 -

 . ط حة ط سبدي  ا يعلوم  2 -

 ع ورن  في تع ونية رسحوردث رسة الية و رس  يعية رسع دي دي  ا يعلوم رالنخلرط 2.5 -

 .رس حضيليرس ل ص و 

 

 

  الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل : -3

ورن ـــــــمـاللمية  رسع  عدـبموقع  التسججيل عجن بجي عي  علا ك  ط سب إدارج رسةعطي   رسةطلو ة رسخ صة  
 .خ و يك ن رسوالدم ــــــــــــيف و ت اــــــــــــــــــم رسد تـــــــــــ ا و احــــــــــــــرس 
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 الجدد : للتالميذ المهندسينبالنسبة  -3-1

  الجامعي صل دفع معاليم التسجيلو -

 محينة صور شمسية  04 -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا -

 الدفتر الصحي-

 باللغة الفرنسية والدة مضمون -

 عن بعدمارة المعلومات الشخصية المتوفرة بموقع التسجيل است -

و كززتم ضمؤززا   و  التززاليالززراب  الززذي كم ززن تحميلزز   بززر للمدرسززة تززماب بززامتراب القززانوخ الززدا لي لاإل -

 التعركف ب  لدى المصالح البلدكة 

 :القدامى ميذ المهندسينللتالبالنسبة  -2- 3 

 الجامعي وصل دفع معاليم التسجيل-             

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-

 محينةصور شمسية  04 -

 عن بعد استمارة المعلومات الشخصية المتوفرة بموقع التسجيل -

و كتم ضمؤا   و التعركف  الراب  التاليالذي كم ن تحميل   بر  للمدرسة  تماب بامتراب القانوخ الدا ليلاإل -

 ب  لدى المصالح البلدكة

 القدامى والجدد التالميذ المهندسين: يتــــــــــــ* المب  
 

  سةدرموصل إتمام إجراءات التسجيل بال  -          

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -         

  محينةصورة شمسية  01 -         

https://www.inscription.tn/
http://www.ept.tn/doc2023/reg_ecole.pdf
http://www.ept.tn/doc2023/reg_ecole.pdf
http://www.ept.tn/doc2023/reg_ecole.pdf
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و يتم إمضاؤه و التعريف به  التاليالرابط الذي يمكن تحميله عبر  باحترام القانون الداخلي للمبيتتزام اإلل -

 المصالح البلدية  لدى 

 

  :* الدراسة    

اوييف   أفىه ال ييتا أت جييهنىهملى أ هدالييه ال يعتسي     يي يتعين  لىييل طيل  أنييت دم يتصيا  الويينأ اأنطليأة  سن  ىطايي  د ي

 ميصم اهذس سإلج سء  الهأةن  إم نم 

 امة انطالق الدروس :ــــــــــــــــــــــــــروزن    -4
 

 جن ى  سنارهس حيت سن هزالأ   سنتأنن  :

 

 تاريخ التسجيل للدراسة والمبيت تاريخ انطالق الدروس  السنة والشعبة

 ي  هنا ي ن  دهنل جاط

 2022 ست س   01

 2022دهت  31ه 30

 سنيأل دق إنل 30ه 08     سنيأل 

14 

  ن  لأالن  جاطي  هنا ي

  ن  لأنث  جاطي  هنا ي
 

 مالحظة:

 يتعنّ  س تا أت سنتيهنل اتطفن  سنطلأة  سن  ىطا  سن ذططرة دلالهم   -

صسأحأ نتيىم ُغ ف  ه سننوف ساتاسءس    سنيأل  سنثأ ن    2022 دهت 31ه  30نتحأق اأن ار   يط  سإل -

  مسن سنت

إجسأري لىل  صسأحأ سنتأ ع لىل سنيأل   2022  ست س   05 سإللنن يط  حضطر سإلجت أع سإللال ي   -

 (سنهاد ه سنصاس ل )سن هنا ن   ج نع سنتال نذ 
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