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   قرطاج ةامعـج                   

      كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 

 

 

 بــالغ تســجيل طلبـة االجازات
  2023 -2022 السنة الجامعّية بعنوان

 

 

يعلم عـميد كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل كافة طلبة اإلجازات املوجهني واملنتمني لكلية العلوم 
،ستنطلق 2023-2022االقـتـصادية والتصرف بــنابل، بأّن عملية التسجيل اإلداري بعنوان السنة اجلامعية 

. بالكلية 2022 سبتمبر 05بداية من يوم االثنني 
: معاليم التسجيل - 1

  www.inscription.tn:  يتم دفع معاليم التسجيل وجوبا وحـصريا عبـر الـموقع املوحد
ميكن للطالب دفع معاليم التسجيل دفعة واحدة ويكون معلوم التسجيل املطلوب يف ىذه احلالة جمموع  

 :معلومي القسط األول والثاين

القسط القسط األول المستوى الدراسي 
الثاني 

معلوم االنخراط في 
. ا. ض. و. ص

CNSS 

معلوم 
البريد 

معلوم االنخراط في 
تعاونية الحوادث 
 المدرسية والجامعية

معلوم التأمين 
على التربص  

-  د 01 د 02 د 05  د 25 د 25األولى 
 02 د 01 د 02 د 05  د 25 د 25* الثانية
 02 د 01 د 02 د 05  د 25 د 25 *   الثالثة

-  دفعة واحدة  د      78تسجيل استثنائي 
 

 اختصاصات السنوات الثالثةطلبة السنوات الثانية جميع االختصاصات وبالنسبة إىل طلبة : مالحظة *
 دينارا 33 ) دينارا35، فإّن معلوم القسط األول يرتفع إىل  تربص تطبيقيإعالمية التصرف املطالبني بإجراء

(. اثنان بعنوان معلوم التأمني خالل الرتبص اإلجباري (02)تضاف إليها ديناران 
 

 2022 رسبتمب 12االثنين  افتتاح السنة الجامعية  
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: الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل- 2 

الطلبة القدامى الطلبة الجدد 
الطلبة الوافدين من مؤسسة جامعية أخرى  

 (نقلة على إثر إعادة توجيو أو)
وصل يف دفع معاليم التسجيل *

يكتب على حموهلا رقم  صور مشسية  (04)أربع *
 واالختصاصالوطنية تعريف البطاقة 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  *
نسخة من شهادة وكشف أعداد الباكالوريا *

وصل إيداع امللف الطيب لدى الفريق *
الصحي بالكلية 

بطاقة إرشادات و القانون الداخلي يتم  *
 وتعمريىا تحميلها من موقع الواب للكلية

بكل دقة  
 

 

وصل دفع معاليم التسجيل *
يكتب  صور مشسية  (03)ثالث *

الوطنية تعريف العلى حموهلا رقم بطاقة 
 واالختصاص

نسخة من بطاقة التعريف *
الوطنية 

بطاقة إرشادات و القانون * 
تحميلها من موقع الداخلي يتم 
 وتعمريىا بكل دقة  الواب للكلية

 

وصل دفع معاليم التسجيل *
تعريف اليكتب على حموهلا رقم بطاقة صور مشسية  ( 04)أربع *

 واالختصاصالوطنية 
شهادة مغادرة من املؤسسة اجلامعية األصلية *

وصل إيداع امللف الصحي لدى الفريق الصحي بالكلية *
نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة *

 (مبا يف ذلك بطاقة أعداد الباكالوريا)
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية *

 تحميلها من بطاقة إرشادات و القانون الداخلي يتم* 
وتعمريىا بكل دقة  موقع الواب للكلية 
 

 :الفحص الطبي الجامعي- 3

، يتم تسليم امللف إىل الفريق الصحي يتم اجراؤه مسبقاالفحص الطيب إجباري بالنسبة للطلبة اجلدد 
بالكلية وذلك للحصول على وصل إيداع يتم االستظهار بو إلمتام عملية التسجيل وال يتم تسليم شهادة 

. التسجيل وبطاقة طالب ملن يتخلف عن القيام بذلك
   :روزنـامة استكمال ملفـّات التسجيل اإلداري بالكلية- 4

بدخول الغاية  2022 سبتمبر 05ابتدءا من يوم االثنني  التسجيل اإلداري تتم إجراءات استكمال وثائق
:  بعد الزوال طبقا للروزنـامة التاليةلواحدة صباحا إىل الساعة االثامنة والنصفوذلك بداية من الساعة 

 التسجيل اإلداري بالكلية 

 2022 سبتمبر 05 االثنين: السنوات األوىل من االجازة يف علوم التصرف *
 2022 سبتمبر 06الثالثاء  :السنوات األوىل من االجازة يف اعالمية التصرف

 2022سبتمبر  07االربعاء : السنوات األوىل يف العلوم االقتصادية
 2022سبتمبر  08الخميس :     السنوات الثانية
 2022سبتمبر  09الجمعة :    السنوات الثالثة

 .مع تمنياتنا بسنة جامعية موفقة


