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   قرطاج ةامع ـ ج                   

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل       

 

 

 

 االجازات  طلبـةبــالغ تســجيل 
  2022-  2021السنة اجلامعّية  بعنوان

 

 

العلوم   عـميد كلية  بنابل كافة  يعلم  والتصرف  ل  االجازات   طلبةاالقتصادية  واملنتمني  العلوم املوجهني  كلية 
بــنابلاال والتصرف  التسجيل  ،قـتـصادية  اجلامعية    االداري  أبّن عملية  السنة  ستنطلق ،2022-  2021بعنوان 

 . ابلكلية  2021 سبتمب   07  لثالاثءا يومبداية من 
 معاليم التسجيل: - 1
  www.inscription.tn  :التسجيل وجواب وحـصراي عبـر الـموقع املوحددفع معاليم  يتم

احلالة جمموع    هذه  يف  املطلوب  التسجيل  معلوم  ويكون  واحدة  دفعة  التسجيل  معاليم  دفع  للطالب  ميكن 
 ل والثاين:معلومي القسط األو 

 القسط الثان  القسط األول  املستوى الدراسي 
 معلوم االخنراط ف 
 ص. و. ض. ا. 

CNSS 

معلوم  
 البيد 

معلوم االخنراط ف  
نية احلوادث تعاو 

 املدرسية واجلامعية 

معلوم التأمني  
على الرتبص  

 االجباري
 - د  01 د  02 د   05  د  25 د  25 األول 
 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        78 تسجيل استثنائي 

 

 تربص تطبيقي  املطالبني إبجراءاختصاص اعالمية التصرف    ت الثالثةالسنواابلنسبة إىل طلبة    :مالحظة  *
 ( 02ا تضاف إليها ديناران ) دينار   33)   ادينار   35  معلوم القسط األول يرتفع إىل  نّ ، فإ خالل السداسي الثاين

 . معلوم التأمني خالل الرتبص اإلجباري(اثنان بعنوان 
 

 2021 سبتمب   13  ثننياال افتتاح السنة الجامعية  
 
 
 

http://www.inscription.tn/
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 :الواثئق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل -2 

طالب  كل  الرابط   على  على  دقة  بكل  التسجيل  استمارة   تعمري 

)https://forms.gle/uvNiBRiNc4MeMXTf9(   التأكيد وصل  االلكرتوين   وطباعة  بريده  على    الوارد 
(dossier spam). 
مطالبون    فهم  املسارات  التوجيه حسب  بعملية  املعنيني  والثالثة  الثانية  السنوات  لطلبة  وابلنسبة 

 . بعد أتكيد عملية التوجيه 2021سبتمرب    8بتعمري االستمارة بداية من 

 الطلبة القدامى  الطلبة اجلدد 
 ين من مؤسسة جامعية أخرى الطلبة الوافد
 نقلة(  ثر إعادة توجيه أو إ)على  

 تعمري استمارة التسجيل ل وص *
 وصل يف دفع معاليم التسجيل*

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

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

وصل إيداع امللف الطيب لدى الفريق *
 الصحي ابلكلية 

ات و القانون الداخلي يتم بطاقة إرشاد *
وتعمريها   لكلية ها من موقع الواب ل حتميل

 بكل دقة  
 23*33 (pochette kraft)*ظرف خارجي 

توضع فيه الواثئق املطلوبة وتلصق عليه  
القصاصة بعد تعمريها وحتميلها من  موقع  

 لكليةالواب ل

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

الوطنية  تعريف العلى حموهلا رقم بطاقة 
 واالختصاص 

نسخة من بطاقة التعريف  *
 الوطنية

بطاقة إرشادات و القانون   *
ها من موقع  حتميلالداخلي يتم 

 وتعمريها بكل دقة  لكليةالواب ل
 ظرف خارجي *

 (pochette kraft) 23*33 

توضع فيه الواثئق املطلوبة  
القصاصة بعد  عليه  وتلصق

موقع   تعمريها وحتميلها من
 لكلية الواب 

 تعمري استمارة التسجيل وصل  *
 وصل دفع معاليم التسجيل *

تعريف اليكتب على حموهلا رقم بطاقة صور مشسية (   04أربع ) *
 واالختصاص الوطنية 

 شهادة مغادرة من املؤسسة اجلامعية األصلية*
 الصحي ابلكلية وصل إيداع امللف الصحي لدى الفريق*

 نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة *
 )مبا يف ذلك بطاقة أعداد الباكالوراي( 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية*
حتميلها من موقع   بطاقة إرشادات و القانون الداخلي يتم *

 وتعمريها بكل دقة لكلية لالواب 
 (23*33 (pochette kraft)ظرف خارجي  *

ق املطلوبة وتلصق عليه القصاصة بعد  توضع فيه الواثئ
 لكلية تعمريها وحتميلها من موقع الواب ل

 الفحص الطيب اجلامعي: -3

لكلية إىل الفريق الصحي اب  يتم تسليم امللف   يتم اجراؤه مسبقا،  ابلنسبة للطلبة اجلددالفحص الطيب إجباري  
 التسجيل ال يتم تسليم شهادة  و   جيلتس وذلك للحصول على وصل إيداع يتم االستظهار به إلمتام عملية ال

 طاقة طالب ملن يتخلف عن القيام بذلك. وب
    :ابلكلية  اإلداري سجيلروزنـامة استكمال ملفـّات الت -4

https://forms.gle/uvNiBRiNc4MeMXTf9
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بدخول الغاية وذلك بداية من    2021  سبتمب  07الثالاثء  يوم تتم إجراءات استكمال واثئق ابتدءا من
 الزوال طبقا للروزنـامة التالية:  بعد لواحدةصباحا إىل الساعة ا التاسعةالساعة 

التسجيل اإلداري مواعيد  
 ابلكلية 

 2021  سبتمب  07اء ـــ ثالثال  :التصرف علوم يف من االجازة السنوات األوىل
 2021سبتمب  08االربعاء   :التصرفيف اعالمية من االجازة  السنوات األوىل

 2021سبتمب   09ميس ال : يةاالقتصاد العلوم يفمن اإلجازة  السنوات األوىل
 2021سبتمب  10اجلمعة :           )مجيع االختصاصات(  :السنوات الثانية

 2021سبتمب   10اجلمعة :             )مجيع االختصاصات( :الثالثةالسنوات 
 


