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 بةللطتسجيل ا الغــب

 2023-2022بعنوان السنة الجامعية 

 وحصريـ ـــــــــا عربا ـــوجوبي   التسجيل اجلامعي يتم   دفع معاليم افة الطلبة أنـــــــــك  والتجاريــــــــــــة بتونس اديةـــــــــــاالقتصوم ـــــــــا للعلــــــــــة العليــــــــــاملدرس تُعلم إدارة
 www.inscription.tn: دــــاملوح    ع ــــــــاملوق

 :التسجيلمعاليم 

 53و املكتبة واالمتحاناتو  د معلوم التسجيل23مفص لة كمــــــــــــــا يلــي:  دينــــــــــــارا 53: االجازةمن والثالثة  األولىللسنوات  القسط األول 
 ودينارين اثننيواجلامعي ـــة معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسي ـــــــــة  واحدودينار معلوم الربيد  اثننيودينارين  cnssمعلوم االخنراط يف  نانريد

 .البــــــــــــــمعلوم بطاقة الط

د معلوم التسجيل واملكتبة واالمتحانات واألنشطة الرياضية 23دينــــــــــــارا مفص لة كمــــــــــــــا يلــي:  53 :سنوات الثانية من االجازةالقسط األول لل
واحد معلوم االخنراط يف تعاونية  دينارمعلوم الربيد و  اثننيودينارين  cnssم االخنراط يف معلو  دنانري 53والطبية والثقافية والبيداغوجية واملراقبة 

 .معلوم بطاقة الطالب ودينارين اثنني اثنني تأمني خاص بالرتبص الصيفي االجباري واجلامعي ـــة وديناريناحلوادث املدرسي ـــــــــة 

 ارًا.ـدين 23 :جميع المستويات لإلجازةط الثاني القس

 األولع معلوَمــــــــي القسط التسجيل املطلوب يف هـــــــذه احلــــــــالة جممــــــــــو  ويكون معلومُُيكن للطالب دفع معاليم التسجيل ُدفعة واحدة  مالحظة:
 .الثانـــيو

د معلوم التسجيل واملكتبة  35دينارا دفعة واحدة مفصلة كما يلي 05جيل االستثنائي يكون معلوم التسجيل بالنسبة اىل الطلبة املعنيني بالتس
معلوم االخنراط يف  واحدودينار معلوم الربيد  دينارين اثننيصندوق الوطين للضمان االجتماعي و معلوم االخنراط يف ال دنانري 53وواالمتحانات 

معلوم بطاقة الطالب االلكرتونية. ويتم استدعاء الطلبة املعنيني بالتسجيل االستثنائي خالل  ودينارين اثننيواجلامعي ـــة تعاونية احلوادث املدرسي ـــــــــة 
رجمة أيام التسجيل الحقا عرب اعالم يتم نشره باملوقع ـــتم بمطالبهم قصد متكينهم من التسجيل االستثنائي وي داعإلي 2522شهر سبتمرب 

 .مؤسسةااللكرتوين لل

 :التسجيلالــــــوثائق المطلوبة الستكمال ملف 

 :ددـسبة إلى الطلبة الج  بالن  

صور مشسي ة، ُنسخة من ب.ت.و.، نُسخة من  inscription.tnwww.، 2: دــــاملوح    ع ــــــــاملوق عربعن بُعد  وصل دفع معاليم التسجيل
 ،إيداع امللف الطيب لدى الفريق الصحي باملدرسة التعيني، وصلبطاقة إعادة  بطاقة تعيني أو ا،ـــــالوريــــــــــــــالباك وكشف أعداد الباكالوريا ادةــــــشه

وتراتيب االمتحانات ي النظــــــــــــــــام الداخلو  (وعنوان املراسلةاهلاتف  اموخاصة أرقمع التأكيد على ضرورة تعمريها بكل دقة )إرشادات بطاقة 
 .وُُيضي عليهيلتزم مبا جاء به يط لع عليه الطالب و باملؤسسة 
 للطلبة الق دامى المنتمين للمدرسة:بالن سبة 

سحب يُ ) من كشف األعداد للس نة الفارطةسخة نُ  ،www.inscription.tn: دــــاملوح    ع ــــــــاملوق عربعن بُعد  وصل دفع معاليم التسجيل
 وخاصة أرقامة ــــع التأكيد على ضرورة تعمريها بكل دق  ــــم)إرشادات  ، بطــــــــاقـــــةصور مشسي ة، ُنسخة من ب.ت.و. 2، (إجباريا من إدارة املدرسة

 ُُيضي عليه.جاء به و  ويلتزم مبايط لع عليه الطالب  من املؤسسة يُسحب  وتراتيب االمتحانات باملؤسسة  والنظام الداخلي (وعنوان املراسلةاهلاتف 

http://www.inscription.tn/


 :بالن سبة للطلبة الق دامى القادمين من مؤسسة أخرى -

اإلذن بالتسجيل  صور مشسي ة،2ُنسخة من ب.ت.و.،  ،www.inscription.tn: دــــاملوح    ع ــــــــاملوق عربعن بُعد  وصل دفع معاليم التسجيل
 السابقة )مبا يف ذلك كشف أعداد الباكالوريا(للسنوات نسخا طبق األصل من كشوفات األعداد  شهادة مغادرة من املؤسسة األصلية، األصلي و

اهلاتف  وخاصة أرقامة ــــع التأكيد على ضرورة تعمريها بكل دق  ــــم)إرشادات بطــــــــاقـــــة  وصل إيداع امللف الطيب لدى الفريق الصحي باملدرسة،
 .ي عليهــــــــــــــوُُيضاء به ــــــــــــــــيلتزم مبا جو  عليه الطالبيطلع من املؤسسة  يسحبباملؤسسة االمتحانات  وتراتيبالداخلي النظام و  (وعنوان املراسلة

 :الفحص الطبي الجامعي -

 الال ُُيكـن قبـول الطالـب و  بدونـهو  ،وضـرور  إجبـار  أن الفحـص الطبـيأخـرى، سـات مـن مؤس  لقـادمني أو ا الطلبـة الجـددلـيكن يف علـم كافـ ة 
 يـــــاجلامع طــالق عملي ــة التســجيلقبــل إناالت خــالل العطلــة الصــيفية و يف كــل احلــالقيــام بــه ضــرورة  اإلدارة علــىلــذلك تؤك ــد أي وثيقــة  لــه ُتســل م

ـــي ملق الطيب ويُـجرى الفحص األمـرا  تُلصـق داخـل  مـن كـل   شـهادة تثبـس سـالمته الطالـبيتسـل م :  بـــلطال اىنـــــــسك ر  ـــبأقرب مركز صح 
 .للحصول على شهادة الرتسيمو وثائق الال ـــــــــــــــــــــستكمبه إل رــــــــــيستظه لـــــــــــوص لــــــــمقاب ةـــــــي باملؤس ســــالفريق الصحـــ   عوانأل هسل مي  ل امللف الصحــــ ي

 :التسجيلروزنامة استكمال ملفات 

 الرتسيمإستكمال آجال  الشعبة وىاملست
 

 ى:ــــالسنوات األول
 وراسبون جدد 

 من مؤسسات أخرى وقادمون

  االجازة الوطنية يف االقتصاد
 50و  53و 50

 2522سبتمرب 
 رفاالجازة الوطنية يف التص

 عالمية التصرفاالجازة الوطنية يف إ

 الثانية:السنوات 
 وراسبون جدد 

 من مؤسسات أخرى وقادمون
 

  االجازة الوطنية يف االقتصاد
 50و  53و 50

 2522سبتمرب 
 االجازة الوطنية يف التصرف )تصرف + حماسبة(

 عالمية التصرفاالجازة الوطنية يف إ

 الثالثة:السنوات 
 جدد وراسبون 

 قادمون من مؤسسات أخرىو 

  يةاالقتصاد العلوم شعب
 50و 50  

 2522سبتمرب 
 التصرفعلوم  شعب

 االعالمية يف التصرفعبة ش
 

 روسد  ــــــــــــال القــــــــــــــــــــــانطخ ـــــاريــــــــــت
 1211ر ــــــــسبتمب 21وم اإلثنين ــــــــــــــــي   

 توصيات هام ة:
 وال ُُيكنههنائي ا  وحُيذف إمسهيفقد حقه يف الرتسيم  القانوني ة عن بُعد يف اآلجال اجلامعي ف عن دفع معاليم التسجيليتخل  كل  طالب 

 ،بعد الغلق إعادة فتح املوقعب املطالبة

يف اآلجال اليت ضبطتها  عملية التسجيل الستكمالشخصيا مصحوبا مبلفه اجلامعي الرتسيم شخصي وجيب على الطالب احلضور 
 األولياء أيام التسجيل. ويتعذ ر قبولة اإلدار 

وسيقع شطب أمساء الطلبة املتخلفني  يف اآلجال اليت حددهتا اإلدارة، واملذكورة أعالهيتعني إستكمال التسجيل بتوفري الوثائق املطلوبة 
 خر للتسجيل.ـــواعيد ولن يكون هناك مــوعد آعن هذه امل

 .واملربراتكانس األسباب   والفرو  مهما متحاناإلال ُيكنه املطالبة بإعادة الدروس أو إعادة يتغي ب  ومنإجباري روس الد  كل  ور  ــضح
 إىل املؤس سة، كما ال ُيسمح ألي طالب بإجتياز اإلمتحانات دون اإلستظهار ببطاقة الطالب. للد خولوضروري ة إجبارية  بطاقة طالب                 


