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ـــــيُعلم مدي ـــــــــة العليــــــــــر املدرســـ ـــــا للعلـ ـــ ـــــــــاالقتصوم ـ ـــــو التجاري اديةــ ـــ ــــــك  ة بتونســــ ــــــا و حصريّ ـــوجوبيّ  افة الطلبة أن التسجيل اجلامعي يتمّ ـــ ـــ   ع املوحد:ــــــــا عرب املوقـ
www.inscription.tn  

I - معاليم التسجيل : 
ـــى  -1 ــة األول ـــار م  33 : الســنوات األوىل و الثانيــة نظــام أمــد: القســط األول للمرحل ـــا يلــــي: دينـــــــــــ نــري معلــوم  05د معلــوم التســجيل و 52فّصــلة كمـــــــــــــ د

 ة.ـــة و اجلامعيّ ـــــــــواحد معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسيّ دينار معلوم الربيد و  دينارين اثننياالخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي و 
 ارًا.ـدين 52 :األولــــــىين للمرحلة القسط الثا -2
نـري معلـوم االخنـراط  05د معلـوم التسـجيل و  52مفّصـلة كمـــــــــــــــا يلـــي: دينـــــــــــــــار   33الّسنــــوات الثالثـة نظـام أمــــــــــــــد :  :القسط األول للمرحلة الثـــانية -3 د

 ة.ـــــــــة و اجلامعيّ ـــــــــوادث املدرسيّ ــــــــــراط يف تعاونية احلــــــــــــــواحد معلوم االخندينار د و ــــــــــريــــــــمعلوم الب دينارين اثننيي و ان االجتماعـــــــميف الصندوق الوطين للضّ 
 ارًا.ــدين 25 :ثانيةالقسط الثاين للمرحلة ال -4

ـــــوع معلوَمــــــــي القسط األول و الثانـــي.: ُميكن للطالب دفع معاليم التسجيل ُدفعة واحدمالحظة    ة و يكون معلوم التسجيل املطلوب يف هـــــــذه احلــــــــالة جممـــــ
II- ئق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل ــــو  : الــ

 :ددـسبة إىل الطلبة اجلُ لنّ  - 
بطاقة تعيني  ا،ـــــالوريــــــــــــــادة و كشف أعداد الباكــــــهوصل دفع معاليم التسجيل، صورة مشسّية، ُنسخة من ب.ت.و.، ُنسخة من ش

ملدرسة  ، بطاقة إعادة التعيني أو مع التأكيد على ضرورة تعمريها بكل بطاقة إرشادات( ،وصل إيداع امللف الطيب لدى الفريق الصحي 
و  www.inscription.tnموقع اخلالص عن بُعد:  ُتسحب بطاقة اإلرشادات من  ،)دقة و خاصة أرقام اهلاتف و عنوان املراسلة 

ـــــــــــــام الداخلي   .يطّلع عليه الطالب و يلتزم مبا جاء به و ُميضي عليهُيسحب من اإلدارة يوم إيداع ملف التسجيل اجلامعي :  النظـــ
 ة:للطلبة الُقدامى املنتمني للمدرسلّنسبة  - 

ــــــــة  ــــــاقـ وصــــل دفــــع معــــاليم التســــجيل، نســــخة مــــن كشــــف األعــــداد للّســــنة الفارطــــة، صــــورة مشســــّية، ُنســــخة مــــن ب.ت.و.،  بطــ
ُتسحب بطاقة اإلرشادات من مــــــوقع اخلـالص عـن  ).ة و خاصة أرقام اهلاتف و عنوان املراسلة ــــع التأكيد على ضرورة تعمريها بكل دقّ ــــمإرشادات(

يطّلع عليه الطالب و يلتـزم مبـا ُيسحب من اإلدارة يوم إيداع ملف التسجيل اجلامعي :  و النظام الداخلي www.inscription.tnبُعد:  
  جاء به و ُميضي عليه.

 :القادمني من مؤسسة أخرىلّنسبة للطلبة الُقدامى  - 
وصــل إيـداع امللــف الطــيب لـدى الفريــق الصــحي  وصـل دفــع معـاليم التســجيل ، صــورة مشسـّية، شــهادة مغـادرة مــن املؤسســة األصـلية،

) ملدرســـة، ُنســـخة مـــن ب.ت.و.،  نســـخا طبـــق األصـــل مـــن كشـــوفات األعـــداد الســـابقة (مبـــا يف ذلـــك كشـــف أعـــداد الباكـــالور
ُتسـحب بطاقــة اإلرشــادات مــن مــــــــوقع  ).ة و خاصـة أرقــام اهلــاتف و عنــوان املراســلة ــــــع التأكيــد علـى ضــرورة تعمريهــا بكــل دقّ ــــــمإرشــادات(بطــــــــاقــــــة 

يطّلــع عليــه التســجيل اجلــامعي : ُيســحب مــن اإلدارة يــوم إيــداع ملــف  النظــام الــداخليو  www.inscription.tnاخلــالص عــن بُعــد:  
  الطالب و يلتزم مبا جاء به و ُميضي عليه.



 الفحص الطيب اجلامعي: -
لتايل ال ُتسّلم أي وثيقة ملن يتخّلف عن القيام  أن الفحص الطيب إجباري،أخرى، جامعّية سات ليكن يف علم كاّفة الطلبة اجلدد أو املقبولني من مؤسّ  و 

لفحـص الطـيب يتسـّلم الطلبـة اجلـدد شـهادة تثبـت سـالمتهم مـن كـل   الطالـبقرب مركز صّحــــي ملقـر سـكىنسجيل به قبل انطالق عملّية الت (عنـد القيـام 
ملؤّسسة وص ـــــاألمراض تُلصق داخل امللف الصحــــّي) و يسّلمهم أعوان الفريق الصحـــّي  ـــ ـــــال يتم االستظهار به إلمتام عملّية التّ ـــ   رسيم.ـ

III -  مة استكمال ملفات التسجيلرو  : ز
ئق: التسجيل  الشعبة  املستوى    ريخ استكمال الو
  

  ى:ــــالسنوات األول
  جدد و راسبون و مؤجلون

 سنة أوىل إجازة أساسية يف التصرف -
  2018سبتمرب  05يوم األربعاء   سنة أوىل إجازة أساسية يف اإلقتصاد -

  2018سبتمرب  06يوم اخلميس 
  2018سبتمرب  07يوم اجلمعة 
  2018سبتمرب  10يوم االثنني 

  سنة أوىل إجازة تطبيقية يف اإلقتصاد  -
  سنة أوىل إجازة تطبيقية يف التصرف -
  سنة أوىل إجازة تطبيقية يف إعالمية التصرف -

  Année ème2       نظام أمد (جدد و راسبون) الثانية السنوات
  2018سبتمرب  06يوم اخلميس   اإلجازات األساسية و التطبيقية

  2018سبتمرب  07يوم اجلمعة 
  Année ème3       الثالثة نظام أمد (جدد و راسبون) السنوات

  2018سبتمرب  08 لسبتيوم ا  اإلجازات األساسية و التطبيقية
  2018سبتمرب  10يوم االثنني 

  ابتداء الضبطمطالبهم مبكتب  إيداعميكنهم  (Dérogataire) التسجيل االستثنائيلطلبة الراغبني يف لنسبة ايل ا  
ء يوم من      ,2018سبتمرب  14يوم اجلمعة  إىل 2018سبتمرب  04الثال

ملؤسسة يوم         2018سبتمرب  12 األربعاءتنطلق الدروس 
  

ملؤسسة،كل طالب يتخلف عن دفع معاليم التسجيل عن بُعد يف اآلجال القا  - :هام جدا     نونية يفقد حقه يف الرتسيم 
ا اإلدارة، -  ئق املطلوبة و املذكورة أعاله يف اآلجال اليت حدد  يتعني إستكمال التسجيل بتوفري الو
ملؤسسة إجباري و كل طالب يتغّيب أكثر من أربع مّرات ــحض -   :رم من اجتياز الدورة الرئيسّيةحيُ لكل ماّدة يف كّل سداســـي ور الدروس 

)absence èmeà partir de la 4 Elimination(  
ن، ُيسّلم    .9201-8201للسنة اجلامعّية  بطاقة طالبمثّ  شهادة ترسيمكل طالب ينتمي للمؤسسة و أّمت إجراءات الّرتسيم يف اإلّ

ت دون اإلستظها جتياز اإلمتحا   .ر ببطاقة الطالببطاقة طالب ضروريّة للّدخول إىل املؤّسسة، كما ال ُيسمح ألي طالب 


