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   قرطاج ةامعـج                   

  كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل    

 

 

 

الماجستير  بــالغ تســجيل طلبـة
  2020-2021 السنة الجامعّية بعنوان

 

 

يعلم عـميد كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل طلبة املاجستري، بأّن عملية التسجيل بعنوان السنة 
: ، ستكون حسب الروزنامة التالية2020-2021اجلامعية 

 www.inscription.tn:  التسجيل عن بعد
السنوات األولى 

 (ة طلبة ُج دة ورالُج ون)
 (إثر االعالن عن قائمة المقبولين) 2020أكتوبر 05بداية من 

 2020 أكتوبر09 إلى غاية 
 السنوات الثانية

 (ة طلبة ُج دة ورالُج ون)
  2020 سبتمبر30إلى غاية 

 

 

 

 اإلداري  حسب االختصاصات  التسجيل
 السنىاث الثانٍت 

 مااجستٍر مهنً  مااجستٍر البحث  أٌام التسجٍل االداري 

 تسىٌق  2020/09/25
لىجستٍت التجارة //التسىٌق السٍاحً

 الدولٍت

2020/09/28 
مالٍت المؤسست ومالٍت : مالٍت 

 السىق 
  الهندست االقتصادٌت والمالٍت 

 هندست أنظمت المعلىماث والمعارف  اعالمٍت التصرف  2020/09/29

 تقنٍاث المحاسبت والجباٌت نقد مالٍت وبنك:االقتصاد  2020/09/30

 

 السنىاث األولى 
 مااجستٍر مهنً  مااجستٍر البحث  أٌام التسجٍل االداري 

 تسىٌق  2020/10/06
لىجستٍت التجارة //التسىٌق السٍاحً

 الدولٍت

2020/10/07 
مالٍت المؤسست ومالٍت : مالٍت 

 السىق 
  الهندست االقتصادٌت والمالٍت 
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 هندست أنظمت المعلىماث والمعارف  اعالمٍت التصرف  2020/10/08

 تقنٍاث المحاسبت والجباٌت نقد مالٍت وبنك:االقتصاد  2020/10/12

 
 

 :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل-  
الطلبة القدامى الطلبة الجدد 

الطلبة الوافدين من مؤسسة جامعية أخرى  
 (على إثر قبولهم في مناظرة الماجستير )

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  
 

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  
 

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

 واالختصاص الوطنية تعريف ال
الملف الصحي  * 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية *

بطاقة إرشادات و القانون الداخلي يتم تحميلها من موقع 
الواب الكلية وتعميرها بكل دقة  

 

 

. مع التذكير أن التسجيل شخصي وال يعتّد باإلنابة 

.  وإجبارية ارتداء الكمامة داخل الكلية 

 


