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قرطاج ةامعـج  
آلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

  

   

 

 بــالغ تســجيل الطلبـة
 2012-2011 السنة الجامعّية بعنوان 

 

يعلم عـميد آلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل آافة الطلبة المنتمين إلى آلية العلوم 
  :تصرف بــنابل أن التسجيل يـتم وجوبا وحـصريا عبـر الـموقع الموحداالقـتـصادية وال

www.inscription.tn 
 

 : معاليم التسجيل - 1
د        -1-1 ام أم ة نظ ى والثاني سنوات األول ى ال ة األول سط األول للمرحل  :الق

ي   22.800 ا يل صلة آم ار مف سجيل   15:  (  دين وم الت ار معل انير 50و دين  دن
وم  راط معل ي ا االنخ اعي     ف ضمان االجتم وطني لل صندوق ال ار ول ن يدين
ين  د اثن وم البري وم 800ومعل يم معل راط مل وادث  االنخ ة الح ي تعاوني  ف

  ).الجامعيةالمدرسية و
 

   دينارا15 :القسط الثاني للمرحلة األولى - 1-2
 

ا لة آم مفّصا دينار27.800 :القسط األول للمرحلة الثانية السنوات الثالثة نظام أمد - 1-3
 :يلي

 دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان 05و  دينار معلوم التسجيل20(
 في تعاونية االنخراط مليم معلوم 800ومعلوم البريد اثنين ن يدينارواالجتماعي 

 ). الحوادث المدرسية والجامعية 
 

  دينارا20: القسط الثاني للمرحلة الثانية - 1-4
 

دينارا معلوم  50( :  دينارا مفصلة آما يلي 57.800: اجستيرالقسط األول للم - 1-5
 االجتماعيللضمان  دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني 05التسجيل و

مليم معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية  800و ودينارين اثنين معلوم البريد
  .والجامعية

  

 راينا د50: القسط الثاني للماجستير -1-6
 
يبلغ معلوم ) Dérogataires( بالنسبة إلى الطلبة المتحصلين على تسجيل استثنائي -1-7

 دنانير معلوم 05دينارا معلوم التسجيل و 50( :  دينارا يدفع قسطا واحدا 80074.التسجيل 
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 800و ودينارين اثنين معلوم البريد االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
  .نخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعيةمليم معلوم اال

 
يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل دفعة واحدة ويكون معلوم التسجيل المطلوب : مالحظة

 .في هذه الحالة مجموع  معلومي القسط األول والثاني
  
  : الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل -2
   

 :بالنسبة إلى الطلبة الجدد -2-1
اقة التعريف الوطنية، نسخة صور شمسية، نسخة من بط 04صل دفع معاليم التسجيل ، و

 أعداد الباآالوريا ووصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي من شهادة أو آشف
 . بطاقة إرشادات والقانون الداخلي يسحبان من إدارة الكلية بالكلية،

 

 :لى المؤسسةبالنسبة إلى الطلبة القدامى المنتمين إ -2-2
صور شمسية، بطاقة إرشادات والقانون الداخلي يسحبان  03وصل دفع معاليم التسجيل 

  .من إدارة الكلية
 

 : بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى-2-3
إيداع الملف  صور شمسية، شهادة مغادرة و وصل 04وصل دفع معاليم التسجيل ، 

الصحي لدى الفريق الصحي بالكلية ، نسخ من آشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود 
، نسخة من بطاقة التعريف )بما في ذلك بطاقة أعداد الباآالوريا(بمطابقتها لألصل 

 . الوطنية، بطاقة إرشادات والقانون الداخلي يسحبان من إدارة الكلية
 

 :الفحص الطبي الجامعي -3
ن في علم آافة الطلبة الجدد أن الفحص الطبي إجباري وبالتالي ال يتم تسليم شهادة ليك

 وبطاقة طالب لمن يتخلف عن القيام به وعليهم تسليم الملفات إلى الفريق التسجيل
 .الصحي للكلية وذلك للحصول على وصل إيداع يتم االستظهار به إلتمام عملية الترسيم

 
 
 

   :سجيلـّات التروزنـامة استكمال ملف -4
 24سبتمبر إلى غاية  02  تاريخ ابتدءا منالتسجيلتتم إجراءات استكمال وثائق 

 بدخول الغاية وذلك بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة 2011سبتمبر
يومي الجمعة والسبت من الثامنة  والنصف إلى  ءالثانية والنصف بعد الزوال باستثنا

 .لنصف بعد الزوال طبقا للروزنـامة التاليةالثانية عشر وا
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 :هام جدا
 اآلجال   يتعين استكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة والمذآورة أعاله في-1

  .المحددة من قبل اإلدارة
 
 
 
يتعين على الطلبة الناجحين بالسنوات األولى إجازة أساسية وتطبيقية في  التصرف  -2

ـازة أساسية وتطبيقية في االقتصاد تعـمير بطاقة التـوجيه والسنوات األولى إج
 على ذمتهم بمصلحة شؤون الطلبة بالكلية أو عبر موقع واب الكلية ضوعةالمو

 عن طريق الحضور مباشرة أو 2011 أوت 27وتسليمها إلى مكتب الضبط قبل يوم 
 .عبر البريد أو الفاآس

 

رسيم العادي  حقهم في الّتاستنفذوانية الذين طلبة السنوات األولى والثاإلى سبة بالن -3
ن مصلحة شؤون حب المطالب م بصفة استثنائية، يمكنهم سالتسجيلي راغبين فوال

 الــتاريخ المستوى والشعبــة

 طلبة المــاجستير
 2011 سبتمبر 19من 
 2011 سبتمبر 24ى ـإل

 2011 سبتمبر 02 )جــدد وراسبون ( السنوات الثالثة نظام أمد

 2011سبتمبر  03 )جدد وراسبون ( السنوات الثانية نظام أمد  

 إجازة أساسية في إعالمية -1
 2011 سبتمبر 05 التصرف

 إجازة تطبيقية في إعالمية -2
 2011 سبتمبر 06 التصرف

 2011 سبتمبر 07  إجازة أساسية في االقتصاد-1

 2011 سبتمبر 08  إجازة تطبيقية في االقتصاد-2

 2011 سبتمبر 09  إجازة أساسية في التصّرف-1

:ىالسنوات األول
)جدد وراسبـون( 

 

 2011 سبتمبر 10  إجازة تطبيقية في  التصّرف-2
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خالل  لكليةالضبط التابع لمكتب ب وإيداعهاالطلبة بالكلية أو عبر موقع واب الكلية  
 .  2011 أآتوبر 01 و  2011تمبر ب س26الفترة الممتدة بين 

 
 آلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل طريق الحمامات المرازقة :القار للكليةالعنوان 

 . نابل8000
 www.fsegn.rnu.tn:الموقع االلكتروني

 


