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   قرطاج ةامعـج                   

  كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل    

 

 

 

الماجستير  بــالغ تســجيل طلبـة
  2022-2023 السنة الجامعّية بعنوان

 

يعلم عـميد كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل طلبة املاجستري، بأّن عملية التسجيل بعنوان السنة 
: ، ستكون حسب الروزنامة التالية2022-2023اجلامعية 

 www.inscription.tn:  التسجيل عن بعد

 (ة طلبة ُج دة ورالُج ون) السنوات األولى

  2022 أوت 23بداية من 
  2022 سبتمبر 06 إلى غاية 

 سبتمبر بالنسبة للطلبة المرسمين بقائمات 18والى غاية 
االنتظار 

  2022 سبتمبر 12إلى غاية  (ة طلبة ُج دة ورالُج ون) السنوات الثانية

 اإلداري  حسب االختصاصات  التسجيل
 الضنىاث األولى 

  مهنً ماجضتٍر  بحث ماجضتٍر  اإلداريأٌام التضجٍل 

2022 صبتمبر 06الثالثاء   لىجضتٍت التجارة الذولٍت/صٍاحً تضىٌق تضىٌق  

2022 صبتمبر 07االربعاء   ومالٍت ةإقتصادي هنذصت  مالٍت المؤصضت ومالٍت الضىق  

2022 صبتمبر 08الخمبش   هنذصت أنظمت المعلىماث والمعارف   التصرف إعالمٍت 

2022 صبتمبر 09الجمعت   المحاصبت والجباٌت فً الخبرة نقذ مالٍت وبنك 

 (بالتزامن مع الذروس)الضنىاث الثانٍت 
 مااجضتٍر مهنً  ماجضتٍر بحث   اإلداريأٌام التضجٍل 

2022 صبتمبر 12االثنٍن   لىجضتٍت التجارة الذولٍت/تضىٌق صٍاحً تضىٌق  

2022 صبتمبر 13الثالثاء   قتصادٌت ومالٍت إ هنذصت  مالٍت المؤصضت ومالٍت الضىق  

2022  صبتمبر 14األربعاء    التصرف إعالمٍت 
 /هنذصت أنظمت المعلىماث والمعارف

 الجىدة هنذصت

2022 صبتمبر 15الخمٍش   تقنٍاث المحاصبت والجباٌت نقذ مالٍت وبنك 

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/
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: الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل  
على كل طالب تعمري إستمارة التسجيل بكل دقة على الرابط 

https://forms.gle/88DW9zYaH2EoPW816 

.  هذه اإلستمارة وضّمها إىل ملف التسجيلالصفحة األوىل من وطباعة 
 

الطلبة القدامى الطلبة الجدد 
الطلبة الوافدين من مؤسسة جامعية أخرى  

 (على إثر قبولهم في مناظرة الماجستير )

  إستمارة التسجيل *
وصل في دفع معاليم التسجيل *

 يكتب على محولها صور شمسية( 03)ثالث  *
 واالختصاص الوطنية تعريف الرقم بطاقة 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  *
بطاقة إرشادات و القانون الداخلي يتم تحميلها *

من موقع الواب الكلية وتعميرها بكل دقة  
 

  إستمارة التسجيل *
وصل دفع معاليم التسجيل *

 يكتب على محولها صور شمسية( 02)صورتان *
 واالختصاص الوطنية تعريف الرقم بطاقة 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية *
بطاقة إرشادات و القانون الداخلي يتم تحميلها * 

من موقع الواب الكلية وتعميرها بكل دقة  
 

  إستمارة التسجيل *
وصل دفع معاليم التسجيل *
يكتب على محولها رقم بطاقة صور شمسية  ( 03)ثالث *

 واالختصاص الوطنية تعريف ال
الملف الصحي  * 
 نسخة من جواز السفر / نسخة من بطاقة التعريف الوطنية *

والمعرف الوحيد المتحصل عليه . بالنسبة للطلبة األجانب
 .من الوزارة

 
بطاقة إرشادات و القانون الداخلي يتم تحميلها من موقع 

الواب الكلية وتعميرها بكل دقة  
 

 

 2022 رسبتمب 12االثنين  افتتاح السنة الجامعية وانطالق الدروس  
 

 والذين لم يستوفوا ملفاتهم طبقا لبالغ فتح مناظرة الماجستير للسنة الجامعية جددطلبة الال تسجيل بإجراءاتال يمكن القيام -

2022\2023. 

 .أعالهزنامة المبينة وه بالرالتزامإي صورة عدم فمتخليا  ويعتبر الماجستير التسجيل في مرحلة فييفقد كل طالب حقه - 

. مع التذكير أّن التسجيل شخصي وال يعتّد باإلنابة

 .سنة جامعية موفقة

https://forms.gle/88DW9zYaH2EoPW816

