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  طلبةالبالغ تسجيل  
 2020/2021بعنوان السنة اجلامعية 

 

أن التسجيل   درسةاملالطلبة املنتمني إىل    كافةبصفاقس  االتصاالت املدرسة الوطنية لإللكرتونيك و  يعلم مدير  
املوحد   املوقع  املوقع   www.inscription.tn يتّم وجواب وحصراي عرب  التسجيل وعرب  معاليم  ابلنسبة خلالص 

/renseignement-de-http://www.enetcom.rnu.tn/fra/fiche /   اإلرشادات بطاقة  حسب    لتعمري 
 :  *الرزانمة التالية
 مواعيد التسجيل 

 استكمال امللف ابملؤسسة عن بعد  انطالق الدروس 
أوت إىل    31من   طلبة اهلندسة 

 * 2020سبتمرب 15
 2020سبتمرب   15و   14يومي 

  22إىل    9من   طلبة املاجستي  2020سبتمرب   16األربعاء  من الساعة التاسعة إىل الساعة الواحدة  
 2020سبتمرب 

أوت إىل    31من   طلبة اإلجازة 
 2020سبتمرب 15

ل ابلنسبة   : مالحظة  اخلصوص*  ابملناظرة  املقبولني  ميكن  لطلبة  اهلندسي  التكوين  ملدارس  للدخول  ّية 
 التسجيل إثر اإلعالن عن النتائج النهائّية.

 معاليم التسجيل :   -1

 دينارا 101*طلبة اهلندسة: 

 دينارا مفصلة كما يلي :  56القسط األول:   •
التسجيل +    45) االجتماعي +    5دينارا معلوم  للضمان  الوطين  الصندوق  داننري معلوم االخنراط يف 

دينار    02+    معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية  دينار  02  معلوم الربيد +    دينار  02
 (. بطاقة طالبمعلوم 

 .  دينارا  45القسط الثاين:   •

 الجمهورية التونسية 

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جامعة صفاقس 

  قسالمدرسة الوطنية لإللكترونيك واإلتصاالت بصفا

http://www.inscription.tn/
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 دينارا 151*طلبة املاجستي:

 دينارا مفصلة كما يلي :  81القسط األول:   •
التسجيل +    70) االجتماعي +    5دينارا معلوم  للضمان  الوطين  الصندوق  داننري معلوم االخنراط يف 

دينار    02+  معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية  دينار  02  معلوم الربيد +    دينار  02
 (. بطاقة طالبمعلوم 

 دينارا    70القسط الثاين:   •

 : إلجازة *طلبة ا

 دينارا  71:  السنوات األوىل والثانية و الثالثة  -

 دينارا مفصلة كما يلي :  41القسط األول:   •
التسجيل +    35) داننري معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي +    5دينارا معلوم 

دينار    02+  معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية دينار  02  ديناران معلوم الربيد +   02
 (. بطاقة طالبمعلوم 

 . دينارا  30القسط الثاين:  •

 دينارا   81:  التسجيل االستثنائي يف اإلجازة )التسجيل لالمتحاانت( - 

 دينارا مفصلة كما يلي : 81: قسط وحيد •
داننري معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي +    5دينارا معلوم التسجيل +    70)

دينار    02+  معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية دينار  02  ديناران معلوم الربيد +   02
 (. بطاقة طالبمعلوم 

األّول يف بداية السنة اجلامعّية على أن يستكمل القسط  : التسجيل سنوي وميكن للطالب دفع القسط  مالحظة 
   .قبل بداية السداسي الثاين جواب و الثاين

 الواثئق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل :  -2

 )اإلجازة( الطلبة اجلدد •

 وصل دفع معاليم التسجيل  -

 صور مشسية  4   -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
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 الباكالوراي. نسخة من كشف أعداد  -

 دفرت صحي  -

الداخليالتزام   - بعد  (Charte d’Ethique et Engagement)   ابلنظام  إمضائه  يتّم  للمدرسة 
 التايل: الرابطحتميله عرب 

/download/110ttelechargemen-/espacewww.enetcom.rnu.tn 

 : طباعتها وإمضائها بعد وإحلاقها ابمللف  يتّم تعمريها عرب الرابط التايل بطاقة إرشادات -

 renseignement-de-www.enetcom.rnu.tn/fra/fichehttp://   
 

 الطلبة القدامى •

 وصل دفع معاليم التسجيل  -

 صور مشسية  4   -

 جازة القادمني من مؤّسسات أخرى اإلشهادة مغادرة ابلنسبة لطلبة   -

الداخلي - ابلنظام  بعد     (Charte d’Ethique et Engagement) التزام  إمضائه  يتّم  للمدرسة 
 التايل : الرابط حتميله عرب 

telechargement/download/110-www.enetcom.rnu.tn/espace 

 : طباعتها وإمضائها وإحلاقها ابمللف بعد  يتّم تعمريها عرب الرابط التايل بطاقة إرشادات -

renseignement-de-www.enetcom.rnu.tn/fra/fichehttp://   

 :   اجلامعي ابلنسبة لطلبة اإلجازةالفحص الطيب  -3

الطيب اجلامعي يف أقرب مركز صّحة أساسّية ملقر   نظرا إلجراء الطلبة اجلدد الفحصالطلبة اجلدد :  -
  بصفاقس مجيع الطلبة اجلدد املوجهني  االتصاالتو  لإللكرتونيكسكناهم، تعلم إدارة املدرسة الوطنّية 

االستظهار عليهم  يتعنّي  أنّه  و ذلك    إليها  الصحي ابملؤّسسة  الفريق  لدى  الطيب  امللف  إيداع  بوصل 
و  التسجيل  شهادة  على  ذلك  للحصول  و  الطالب  اإلثنني  بطاقة    15والثالاثء    14يومي 

 .بداية من الساعة التاسعة صباحا  2020سبتمرب

القيام ابلفحص الطيب    و املاجستي  الطلبة القدامى و طلبة اهلندسةإبمكان  الطلبة القدامى :    -
 إذا استحقوا أو رغبوا يف ذلك.

 2020سبتمرب  14يوم من   ابتداء اثنني يوم يكون الفريق الصحّي متواجد ابملدرسة كّل  مالحظة:

ت  يااب الغوحتتسب  الدروس    انطالققبل اتريخ       التسجيل     إجراءات  استكمال    يتعنّي   هاّم جّدا : 
 .منذ أّول حّصة يف السداسي مهما كان اتريخ التسجيل


