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 العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز البابالمدرسة 

   

 78562450الهاتف : 
 78562300الف اكس : 

  

 بالغ تسجيل الطلبة

  2016- 2015بعنوان السنة الجامعية

 
 كافة طلبة المدرسة، أن التسجيل يتم وجوبا  لمهندسي التجهيز الريفي بمجازالباب مدرسة العليا لل العام  مديراليعلم 

 www.inscription.tn :عبر الموقع الموّحد و حصريا

 الطلبة عن بعد :تسجيل  -1

 .بالنسبة لطلبة تكوين المهندسين  2015 أوت 31يتم التسجيل عن بعد قبل يوم 
   ضبط كما يلي :معاليم التسجيل  -2

  5دينارا معلوم التسجيل +  40دينارا مفصلة كما يلي: ) 49.800مهندس وطني : تكوين القسط األول لمرحلة 

دينار  2.800 دنانير معلوم البريد +  2دنانير معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي + 

 معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية(.

  :دينارا 40القسط الثاني لمرحلة تكوين مهندس وطني 

 دنانير معلوم  5دينارا معلوم التسجيل +  100دينارا مفصلة كما يلي: ) 109.800األول للماجستير:   القسط

دينار معلوم اإلنخراط   2.800دنانير معلوم البريد +  2اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي + 

 في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية(.

 :دينارا 100 القسط الثاني للماجستير 

يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة  مــــــالحظة :

 مجموع معلومي القسط األول و الثاني.

 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:  -3

  :صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة  4التسجيل،  وصل دفع معاليمبالنسبة للطلبة الجدد

 من كشف أعداد الباكالوريا و الدفتر الصحي.

 :نسخة من بطاقة  و صور شمسية 4وصل دفع معاليم التسجيل و  بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للمؤسسة

  التعريف الوطنية

معي، يتعين عليهم تقديم مطلب في الغرض باسم السيد مدير بالنسبة للطلبة الراغبين في التمتع بالسكن الجا

( مصحوبا بالوثائق التالية 2015أوت    31المدرسة )يتم سحبه من      قبل  يوم www.esier.agrinet.tn 

    -  -الموقع المخصص للمدرسة   

     
                                    شهادة إقامة              -  

 دينارا )معلوم السكن و األكل للسداسي األول( 90 -

http://www.inscription.tn/
http://www.esier.agrinet.tn/
http://www.esier.agrinet.tn/


 دينارا )ضمان يتم إسترجاعه في موفى السنة الجامعية( 40 -

   )يسحب من موقع واب المدرسة إلتزام بالقانون الداخلي للمبيت معرف باإلمضاء -

 :روزنامة انطالق الدروس -4

 

 تاريخ انطالق الدروس واستكمال وثائق التسجيل  السنة و الشعبة

 2015سبتمبر  3 السنة األولى مهندس وطني

 2015سبتمبر  4 السنوات الثانية والثالثة مهندس وطني

 

 كورة أعالهلمذيتعين استكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة ال

انطالق الدروس يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالنظام  ذي ال يلتحق بمؤسسته خالل مدة تتجاوز أسبوعا منذالطالب ال

 الداخلي 

 


