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 قرطاج ةجامع
 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 الغ تســجيل الطلبـةـــــبــ
 2016-2017امعّية ــــالسنة الج بعنوان

 

التسجيل دفع معاليم  ة أن  كلي  الة الطلبة املنتمني إىل ف بنابل كاف  ة والتصر  ة العلوم االقتصادي  يعلم عـميد كلي  
 www.inscription.tn  :دــا عبـر الـموقع املوح  ــــ  ا وحـصريــــوجوب يـتم  

 .يل دفعة واحدة أو على دفعتـيـــنـم التسجــــع معاليــالب دفـــــميكن للط
 

  :معاليم التسجيل - 1
  
 (د 20)دينـــــــارا  ونــــانية وثالثـــثم :انيـــــةــــــوالثّ  األولى واتـــــــالسن 

 :مفّصلة كما يلي( د  22)ة وعشرون دينــــــارا  ـــثالث :القسط األّول  
  .معلوم التسجيل (د 51) ادينار  ةعشر  مخسة -

 .يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي االخنراطمعلوم  (د 05)ـر مخسة دنان -

 .دــــــــمعلوم الربي (د 02)ني ـــــاثنن ـــيدينار   -

  .ةاجلامعي  ة و يف تعاونية احلوادث املدرسي   االخنراطمعلوم ( د 01) اواحد ادينار   -
  .معلوم التسجيل (د 17) اار ــــــــخمسة عشرة دين :الثـّانيالقسط   

 

 (د 80)ارا ـــــون دينـــــــانية وأربعــــثم :السنوات الثــّـــــالثة 
 :مفّصلة كما يلي( د 20) دينــــــارا ثمانية وعشرون: القسط األّول 

  .معلوم التسجيل ( د 02) ادينار  عشرون -

 .معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي (د 05)مخسة دنانيــر  -

 .دــــــــمعلوم الربي (د 02)ني ـــــن اثنـــديناري -

 . ةة واجلامعي  معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسي  ( د 01) اواحد ادينار  -
  .معلوم التسجيل( د  28)عشرون دينارا : القسط الثـّاني 
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تـــــــــــــربا تطبييـــــــــــــي  ـــــــــــــ   السداســـــــــــــي  بـــــــــــــ جرا طلبـــــــــــــة الســـــــــــــنوا  ال ال ـــــــــــــة املطـــــــــــــالبون  ىلإبالنســـــــــــــبة 
ــــــــــــاي ب ضــــــــــــافة ديناريـــــــــــــــن  (د 28)  ثالثــــــــــــي  دينــــــــــــارا ىلإجممــــــــــــو  اليســــــــــــ  ا و  يرت ــــــــــــع  ن   فــــــــــــ ،ال 
 .معلوم التأمني     الرتب ا اإلجباري (د 20)اثنـــــني 

 

 :مفّصلة كما يلي( د 180)مــائة وثمـــــانية دنانيـر   :اجستيـرـــــــــــــــــــالم
 :مفّصلة كما يلي (د 70)ثمانية وخمسون دينارا :القسط األّول  
  .معلوم التسجيل ( د 12) ادينار  مخسون -

 .معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي (د 05)مخسة دنانيــر  -

 .دــــــــمعلوم الربي (د 02)ني ـــــن اثنـــديناري  -

 . ةة واجلامعي  معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسي  ( د 01) اواحد ادينار   -
  .معلوم التسجيل( د 78)ارا ــــخمسون دين :القسط الثـّاني  

 

 :داــــا واحــيدفع قسط (د 80) ون ديناراــــانية وأربعـــثم :( (Dérogataires ائيـــــــل استثنــتسجي
 

  .معلوم التسجيل ( د 02) ادينار  أربعون -

 .معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي (د 05)مخسة دنانيــر  -

 .دــــــــمعلوم الربي (د 02)ني ـــــن اثنـــديناري -

 . ةة واجلامعي  معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسي  ( د 01)دينار واحد  -
 

  : الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل -2
 :ددـــــة الجــــــــــــالطلب  

ة، نسخة من شهادة اقة التعريف الوطني  صور مشسية، نسخة من بط( 20)أربع  ،وصل دفع معاليم التسجيل
اليانون بطاقة إرشادا  و  ة،بالكلي    لد  ال ري  الصيي  أعداد الباكالوريا ووصل إيدا  امللف الطب   وكشف
 . بمكتب شؤون الطلبة ةإدارة الكليّ من  ميكن سيبهماالدا لي 
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 :الكلية  إلى ــــــــــدامى المنتميـــــــــة القــــالطلب

إدارة ة، بطاقة إرشادا  واليانون الدا لي يسيبان من صور مشسي   20 ث ث وصل دفع معاليم التسجيل
  .ةالكلي  

 

 :(ةـــــــيه أو نقلـــــادة التوجــــإع) أخرى ةامعيّ ـــــــــــج سةادمي  م  مؤسّ ــــــــالق الطلبة

وصل  ،ةا صلي   ةاجلامعي   سةمن املؤس   ة، شهادة مغادرةصور مشسي  (  20)أربع وصل دفع معاليم التسجيل، 
السابية مشهود ة، نسخ من كشوف ا عداد للسنوا  بالكلي   لد  ال ري  الصيي   إيدا  امللف الصيي  
ة، بطاقة إرشادا  ، نسخة من بطاقة التعريف الوطني  (مبا يف ذلك بطاقة أعداد الباكالوريا)مبطابيتها لألصل 

 .ةإدارة الكلي   واليانون الدا لي يسيبان من
 

2-  
 
 :إجباري للطلبة الجدد الجامعي الفحص الطبي

وبطاقة  التسجيلتسليم شهادة  ايل ال يتم  وبالت   إجباري ة الطلبة اجلدد أن ال يا الطب  ليكن يف علم كاف  
ة وذلك لليصو  على ي للكلي  تسليم املل ا  إىل ال ري  الصي   ويتعيـ نف عن الييام به ـ  طالب ملن يتخل

 .التسجيـــلة وصل إيدا  يتم االستظهار به إلمتام عملي  

 

   :اإلدري سجيلروزنـامة استكمال ملفـات الت -8

بد و  الغاية وذلك بداية  2016 سبتمرب 05االثنني  يوم ابتد ا من التسجيلإجرا ا  استكما  وثائ   تتم  
 :الزوا  طبيا للروزنـامة التالية بعدالساعة الواحدة غاية صباحا إىل  الت اسعةمن الساعة 
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 :اجدّ  هامّ 

 ة من قبل اإلدارةاآلجا  احملدد   يتعني استكما  التسجيل بتوفري الوثائ  املطلوبة واملذكورة أع ه يف.  

 راغبني يفسيم العادي والهم يف الرت  حي   استن ذواطلبة السنوا  ا وىل وال انية الذين إىل سبة بالن 
الضب  كتب مب تيدمي مطلب يف الغرض يود  فيتعني  ، ((Dérogataires ةبص ة است نائي   التسجيل

 .2016 سبتمبر 28يف أجل أقصاه للكلية وذلك 

 .نابل 0888طري  احلماما  املرازقة  :ةــللكليّ  العنوان القارّ 

 www.fsegn.rnu.tn :الكلية موقع واب
 05 22 23 72  :الهـــــاتف
 18 23 23 72  :ال اكس

 وقع الوا  للكلي ةمب الراب  املوجود :الرسمية صفحة الفايسبوك

 

 خــــاريالــتّ  ةــــالمستوى والشعبــ

 :السنوات األولى
 (جدد وراسبـون) 

 

 2016سبتمرب  05االثنني  فرّ ة التصة في إعالميّ إجازة أساسيّ 
 فة في إعالمية التصرّ إجازة تطبيقيّ  

 2016سبتمرب  06ال  ثا   ة في االقتصادإجازة أساسيّ 
 ة في االقتصادإجازة تطبيقيّ  

 ة في التصّرفإجازة أساسيّ 
 2016 سبتمرب 07ا ربعا  

 التصّرفة في  إجازة تطبيقيّ 
  2016سبتمرب  08اخلميس  (جدد وراسبون) السنوات الثانية 

 2016سبتمرب  09اجلمعة  (جدد وراسبون) السنوات الثالثة 


