وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة تكنولوجيات اإلتّصال
جامعة قرطاج
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

بالغ تسجيل الطلبة
بعنوان السنة الجامعية 2022-2021
يعلم مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس كافة الطلبة المنتمين إلى المدرسة ّ
أن التسجيل يت ّم
وجوبا وحصريا عبر الموقع المو ّحد  www.inscription.tnحسب الروزنامة التالية:
مواعيد التسجيل عن بعد
إلى
من

المعلوم السنوي
للتسجيل
(الممنوحين)
 57.4د

المهندسون سنة
أولى

 2أوت
20217

 01سبتمبر
2021

المهندسون سنة
ثانية

 2أوت
20217

 01سبتمبر
2021

 57.4د

المهندسون سنة
ثالثة

 2أوت
20217

 01سبتمبر
2021

 54.9د

المعلوم السنوي
للتسجيل (غير
الممنوحين)
 102.4د
قسط أول57.4 :
د
 102.4د
قسط أول57.4 :
د
 99.9د
قسط أول54.9 :
د

مالحظة هامة :ضرورة تعمير بطاقة إرشادات إلكترونية.
معاليم التسجيل:
*  102.4دينارا = معلوم التسجيل  5 +د معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للصندوق
االجتماعي 2 +د معلوم بريد 2+د معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية+
2.5د تأمين التربص الصيفي0.9 +د تأمين األشغال التطبيقية.
الوثائق المطلوبة إلستكمال ملف التسجيل :
* الطلبة القدامى:
 مطبوعة النظام الداخلي ممضاة (يقع سحبها من موقع واب المدرسة). بطاقة إرشادات إلكترونية وصل دفع معاليم التسجيل.* الطلبة الجدد:
 بطاقة إرشادات إلكترونية https://forms.office.com/r/r9PtisJzJi : -مطبوعة النظام الداخلي ممضاة (يقع سحبها من موقع واب المدرسة).

 نسخة من بطاقة تعريف وطنية. وصل دفع معاليم التسجيل.  2صور شمسيّة عليها إسم الطالب والمستوى الدراسي من الخلف. مضمون باللغة الفرنسية ومضمون باللغة العربية. بطاقة كشف أعداد الباكلوريا. نسخة من كشف هوية بنكية أو بريديّة. الملف الطبي الذي يسحب من آخر مؤسسة تعليمية.روزنامة التسجيل اإلداري
من
المهندسون سنة
أولى
المهندسون سنة
ثانية
المهندسون سنة
ثالثة

أوت 2021
30
 01سبتمبر
2021
 01سبتمبر
2021

إلى
 10سبتمبر 2021
 10سبتمبر 2021
 10سبتمبر 2021

مالحظات ها ّمة:
 على الطالب استكمال ملف تسجيله ،شخصيّا ،وفي أجل أقصاه يوم الجمعة  10سبتمبر 2021وال يمكن قبول أي طالب لم يتم إجراءات التسجيل المطلوبة في اآلجال المحدّدة،
حيث ال يعتبر مرسّما بالمدرسة إال إذا أتم إجراءات التسجيل اإلداري (توفير كافة الوثائق
المطلوبة).
 تنطلق الدروس للسنة الجامعية  2022/2021يوم الخميس  02سبتمبر .2021 على جميع الطلبة احترام اآلجال الترسيم المحددة لتفادي كل اإلشكاالت الممكنة.مع تمنيات األسرة الجامعية للمدرسة العليا للمواصالت بتونس لجميع الطلبة بسنة جامعية
موفّقة ومكللة بالنجاح والتألّق

