الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس

تونس يف  03أوت 2022

بــالغ تسجيل الطلبة
بعنوان السنة الجامعية 2023-2022

تُعلم إدارة املدرس ـ ـ ـ ـ ـة العلي ـ ـ ـ ـ ـا للعلـ ـ ـ ـ ـوم االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـادية والتجاريـ ـ ـ ـ ـ ــة بتونس كـ ـ ـ ـ ـافة الطلبة أن دفع معاليم التسجيل اجلامعي يتم وجوبيـ ـا وحصريـ ـ ـ ـ ــا عرب
املوق ـ ـ ـ ـع املوح ـ ـدwww.inscription.tn :
معاليم التسجيل:

القسط األول للسنوات األولى والثالثة من االجازة 53 :دينـ ـ ـ ـ ـ ــارا مفصلة كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يلــي23 :د معلوم التسجيل واملكتبة واالمتحانات و53

دنانري معلوم االخنراط يف  cnssودينارين اثنني معلوم الربيد ودينار واحد معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسي ـ ـ ـ ــة واجلامعي ــة ودينارين اثنني
معلوم بطاقة الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالب.

القسط األول للسنوات الثانية من االجازة 53 :دينـ ـ ـ ـ ـ ــارا مفصلة كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يلــي23 :د معلوم التسجيل واملكتبة واالمتحانات واألنشطة الرياضية

والثقافية والبيداغوجية واملراقبة الطبية و 53دنانري معلوم االخنراط يف  cnssودينارين اثنني معلوم الربيد ودينار واحد معلوم االخنراط يف تعاونية
احلوادث املدرسي ـ ـ ـ ــة واجلامعي ــة ودينارين اثنني تأمني خاص بالرتبص الصيفي االجباري ودينارين اثنني معلوم بطاقة الطالب.

القسط الثاني لإلجازة جميع المستويات 23 :دينـ ًارا.
معلومـ ـ ـ ــي القسط األول
مالحظةُُ :يكن للطالب دفع معاليم التسجيل ُدفعة واحدة ويكون معلوم التسجيل املطلوب يف ه ـ ـ ــذه احلـ ـ ـ ــالة جممـ ـ ـ ـ ــوع َ
والثان ــي.

بالنسبة اىل الطلبة املعنيني بالتسجيل االستثنائي يكون معلوم التسجيل  05دينارا دفعة واحدة مفصلة كما يلي 35د معلوم التسجيل واملكتبة
واالمتحانات و 53دنانري معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ودينارين اثنني معلوم الربيد ودينار واحد معلوم االخنراط يف
تعاونية احلوادث املدرسي ـ ـ ـ ــة واجلامعي ــة ودينارين اثنني معلوم بطاقة الطالب االلكرتونية .ويتم استدعاء الطلبة املعنيني بالتسجيل االستثنائي خالل
شهر سبتمرب  2522إليداع مطالبهم قصد متكينهم من التسجيل االستثنائي ويتم بـ ـرجمة أيام التسجيل الحقا عرب اعالم يتم نشره باملوقع
االلكرتوين للمؤسسة.

الـ ـ ــوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:

بالنسبة إلى الطلبة الجـدد:

وصل دفع معاليم التسجيل عن بُعد عرب املوق ـ ـ ـ ـع املوح ـ ـد 2 ،www.inscription.tn :صور مشسية ،نُسخة من ب.ت.و ،.نُسخة من
شه ـ ـ ـادة الباكالوريا وكشف أعداد الباك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالوريـ ـ ـا ،بطاقة تعيني أو بطاقة إعادة التعيني ،وصل إيداع امللف الطيب لدى الفريق الصحي باملدرسة،
بطاقة إرشادات (مع التأكيد على ضرورة تعمريها بكل دقة وخاصة أرقام اهلاتف وعنوان املراسلة) والنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الداخلي وتراتيب االمتحانات
باملؤسسة يطلع عليه الطالب ويلتزم مبا جاء به وُُيضي عليه.

بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للمدرسة:
وصل دفع معاليم التسجيل عن بُعد عرب املوق ـ ـ ـ ـع املوح ـ ـد ،www.inscription.tn :نُسخة من كشف األعداد للسنة الفارطة (يُسحب
إجباريا من إدارة املدرسة)2 ،صور مشسية ،نُسخة من ب.ت.و ،.بطـ ـ ـ ــاق ـ ــة إرشادات (م ـ ـع التأكيد على ضرورة تعمريها بكل دق ـ ـة وخاصة أرقام
اهلاتف وعنوان املراسلة) والنظام الداخلي وتراتيب االمتحانات باملؤسسة يُسحب من املؤسسة يطلع عليه الطالب ويلتزم مبا جاء به وُُيضي عليه.

 -بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى:

وصل دفع معاليم التسجيل عن بُعد عرب املوق ـ ـ ـ ـع املوح ـ ـد ،www.inscription.tn :نُسخة من ب.ت.و2 ،.صور مشسية ،اإلذن بالتسجيل
األصلي و شهادة مغادرة من املؤسسة األصلية ،نسخا طبق األصل من كشوفات األعداد للسنوات السابقة (مبا يف ذلك كشف أعداد الباكالوريا)
وصل إيداع امللف الطيب لدى الفريق الصحي باملدرسة ،بطـ ـ ـ ــاق ـ ــة إرشادات (م ـ ـع التأكيد على ضرورة تعمريها بكل دق ـ ـة وخاصة أرقام اهلاتف
وعنوان املراسلة) والنظام الداخلي وتراتيب االمتحانات باملؤسسة يسحب من املؤسسة يطلع عليه الطالب ويلتزم مبا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء به وُُيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي عليه.

 -الفحص الطبي الجامعي:

لـيكن يف علـم كافـة الطلبـة الجـدد أو القـادمني مـن مؤسسـات أخـرى ،أن الفحـص الطبـي إجبـار وضـرور  ،وبدونـه ال ُُيكـن قبـول الطالـب وال

تُســلم لــه أي وثيقــة لــذلك تؤكــد اإلدارة علــى ضــرورة القيــام بــه خــالل العطلــة الصــيفية و يف كــل احل ـاالت قبــل إنطــالق عمليــة التســجيل اجلامعـ ـ ـي
ويُـجرى الفحص الطيب بأقرب مركز صح ــي ملقـ ـر سكـ ـ ـ ـىن الطالـ ـب  :يتسـلم الطالـب شـهادة تثبـس سـالمته مـن كـل األمـرا

تُلصـق داخـل

امللف الصح ـ ـي ليسلمه ألعوان الفريق الصحـ ـ ـ ـي باملؤسسـ ـ ـ ـة مقاب ـ ـ ـ ـل وصـ ـ ـ ـ ـ ـل يستظه ـ ـ ـ ـ ـر به إلستكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال الوثائق وللحصول على شهادة الرتسيم.
روزنامة استكمال ملفات التسجيل:
املستوى

الشعبة
االجازة الوطنية يف االقتصاد

السنوات األول ـ ـى:

االجازة الوطنية يف التصرف

جدد وراسبون
وقادمون من مؤسسات أخرى

االجازة الوطنية يف إعالمية التصرف

السنوات الثانية:

االجازة الوطنية يف االقتصاد

جدد وراسبون
وقادمون من مؤسسات أخرى

االجازة الوطنية يف التصرف (تصرف  +حماسبة)
االجازة الوطنية يف إعالمية التصرف

السنوات الثالثة:

شعب العلوم االقتصادية

جدد وراسبون
وقادمون من مؤسسات أخرى

شعب علوم التصرف
شعبة االعالمية يف التصرف

آجال إستكمال الرتسيم
 50و 53و50
سبتمرب 2522

 50و 53و50
سبتمرب 2522

 50و50
سبتمرب 2522

ت ـ ـ ـ ـ ـاريـ ـ ـخ انط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـدروس

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اإلثنين  21سبتمب ـ ـ ـ ـر 1211
توصيات هامة:
كل طالب يتخلف عن دفع معاليم التسجيل اجلامعي عن بُعد يف اآلجال القانونية يفقد حقه يف الرتسيم وحيُذف إمسه هنائيا وال ُُيكنه
املطالبة بإعادة فتح املوقع بعد الغلق،
الرتسيم شخصي وجيب على الطالب احلضور شخصيا مصحوبا مبلفه اجلامعي الستكمال عملية التسجيل يف اآلجال اليت ضبطتها
اإلدارة ويتعذر قبول األولياء أيام التسجيل.
يتعني إستكمال التسجيل بتوفري الوثائق املطلوبة واملذكورة أعاله يف اآلجال اليت حددهتا اإلدارة ،وسيقع شطب أمساء الطلبة املتخلفني
عن هذه املـ ـواعيد ولن يكون هناك مــوعد آخر للتسجيل.
حض ـور كل الدروس إجباري ومن يتغيب ال ُيكنه املطالبة بإعادة الدروس أو إعادة اإلمتحان والفرو مهما كانس األسباب واملربرات.
بطاقة طالب إجبارية وضرورية للدخول إىل املؤسسة ،كما ال يُسمح ألي طالب بإجتياز اإلمتحانات دون اإلستظهار ببطاقة الطالب.

