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  ـــــجیل الطلبــةبـــــالغ تس
   2011/2010بعنوان السنة الجامعیة 

  
یعلم عـمید كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف  بنابل كافة الطلبة المنتمین إلى كلیة العلوم 
االقـتــصادیة والتصرف بـــنـابل أن التـــسجیل یــتـم وجوبا وحـصریا عبــر الــمــوقــع الـــموحد 

www.inscription . tn   
  

  : معالیم التسجیل  - 1   
دینار مفصلة  22.800 : القسط األول للمرحلة األولى للسنوات األولى والثانیة نظام أمد -1-1

:كما یلي 
دنانیر معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 5+ دینار معلوم التسجیل 15( 
اإلنخراط في تعاونیة الحوادث المدرسیة ملیم معلوم  800 +دیناران معلوم البرید  2 + 

  ) . والجامعیة
  دینارا  15القسط الثاني للمرحلة األولى   - 2- 1  
  القسط األول للمرحلة الثانیة للسنوات الثالثة نظام أمد  - 3- 1  

دنانیر معلوم االنخراط في  5+ دینار معلوم التسجیل  20(:دینار مفصلة كما یلي 27.800
ملیما معلوم اإلنخراط  800+ دیناران معلوم البرید  02+ ي للضمان االجتماعي الصندوق الوطن

  ) . في تعاونیة الحوادث المدرسیة والجامعیة 
   دینارا 20: القسط الثاني للمرحلة الثانیة  - 1-4

یمكن للطالب دفع معالیم التسجیل دفعة واحدة ویكون معلوم التسجیل المطلوب في ھذه :  مالحظة
  .  مجموع  معلومي القسط األول والثاني الحالة 

  :    الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجیل -2
صور شمسیة ، نسخة من بطاقة  4وصل دفع معالیم التسجیل ، : بالنسبة إلى الطلبة الجدد  -2-1

أعداد الباكالوریا ووصل إیداع الملف الطبي لدى الفریق  التعریف الوطنیة ، نسخة من كشف
  . ي بالكلیة ،بطاقة إرشادات و القانون الداخلي یسحبان من إدارة الكلیة الصح

صور  4وصل دفع معالیم التسجیل و : بالنسبة إلى الطلبة القدامى المنتمین إلى المؤسسة  -2-2
  . شمسیة ، بطاقة إرشادات و القانون الداخلي یسحبان من إدارة الكلیة 

صور  4وصل دفع معالیم التسجیل ، : ن من مؤسسة أخرى بالنسبة للطلبة القدامى القادمی -2-3
شمسیة ، شھادة مغادرة ، نسخ من كشوف األعداد للسنوات  السابقة مشھود بمطابقتھا لألصل، 

  . نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة ، بطاقة إرشادات و القانون الداخلي یسحبان من إدارة الكلیة 
   

  



  :   رزنامة استكمال ملفات الترسیم -3
  

،فان إجراءات  2010سبتمبر  13بما أن الدروس ستنطلق یوم االثنین 
سبتمبر بدخول  4أوت إلى  27استكمال وثائق الترسیم یكون ابتدءا من 

  .الغایة و ذلك  من الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة زواال

  
  

تعلم اإلدارة الطلبة المتأخرین في الترسیم أن شھادة الترسیم و بطاقة الطالب : مالحظة 
  .و بطاقة المكتبة الیمكن الحصول علیھا إال بعد أسبوع من تاریخ الترسیم الفعلي بالكلیة

  
  
  
  
  

  
    المستوى والشعبــة  

  
  الــتاریخ

  )جدد وراسبون(  : األولى السنوات
  إجازة أساسیة في التصرف  -1
  إجازة تطبیقیة في  التصرف -2
  

  الجمعة و السبت
  2010أوت  28و  27

  

  )جدد وراسبون(  : السنوات األولى
  إجازة أساسیة في االقتصاد  -  1
  إجازة تطبیقیة في االقتصاد  -  2
  

  االثنین و الثالثاء
  2010أوت  31و 30  

  )جدد وراسبون(  : ألولىالسنوات ا
   إجازة أساسیة في إعالمیة التصرف -1
  إجازة تطبیقیة في إعالمیة التصرف   -2
  

  األربعاء والخمیس 
  2010سبتمبر  2و 1

  )جدد وراسبون( السنوات الثانیة نظام أمد   
  

  الجمعة 
  2010سبتمبر  3

  )جدد وراسبون( السنوات الثالثة نظام أمد 
  

  
  السبت 

  2010 سبتمبر 4



  :ھام جدا 
  
  
  .عاله یتعین استكمال التسجیل بتوفیر الوثائق المطلوبة والمذكورة أ  -  1
  
الطالب الذي ال یلتحق بمؤسستھ خالل مدة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس  – 2

  .یتعرض للعقوبات المنصوص علیھا بالقانون الداخلي للكلیة
  
یتعین على الطلبة الناجحین بالسنوات األولى إجازة أساسیة في  التصرف   -3

ر بطاقة التـوجیھ وتســلیمھا إلى والسنوات األولى إجـازة أسـاسیة فـي االقتصاد تعـمی
  .على الساعة الواحدة زواال 2010اوت 25مكتب الضبط قبل یوم 

  
  
بـالنــسبة لطلبة السنوات األولى والثانیة الذین إستنفذوا حقــھم في التــرسیم العادي  -4

والــراغبین فــي التــرسیم بصفة استثنائیة، یمــكنھم سـحب المطالب مـن مصلحة 
  . 1020سبتمبر  20في أجل أقصاه یوم وإرجاعھا ة الكلی


