
 

 جامعة تونس

 المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية و التجارية بتونس

 

 بالغ تسجيل الطلبة

  1024 – 1023بعنوان السنة الجامعية 

 

 التسجيل يتم وجوبا و حصريا عبر الموقعيعلم مدير المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية و التجارية بتونس كافة الطلبة  أن 

   www.inscription.tnالموحد :  

معاليم التسجيل : .  I 

5. القسط األول للمرحلة األولى السنوات األولى و الثانية نظام أمد : 118.00 دينار مفصلة كما يلي: ) 51 

دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي و دينارين اثنين  51دينار معلوم التسجيل و 

الحوادث المدرسية و الجامعية(.مليم معلوم االنخراط في تعاونية  055معلوم البريد و   

 2 .القسط الثاني للمرحلة األولى : 51 دينارا

 3. القسط األول للمرحلة الثانية السنوات الثالثة نظام أمد : 108.00 دينارا مفّصلة كما يلي : 

دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و دينارين  51دينار معلوم التسجيل و  25) 

مليم معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية (. 055اثنين معلوم البريد و   

 4 .القسط الثاني للمرحلة الثانية : 25 دينارا 

 

يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل دفعة واحدة ويكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مجموع معلومي :  مالحظة

 القسط األول و الثاني .

II  .: الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل 

 بالنسبة إلى الطلبة الجدد : -

نسخة من شهادة أو كشف أعداد ’ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ’ شمسية  ة صور ’وصل دفع معاليم التسجيل 

 من موقع الواب :تسحب بطاقة إرشادات ’ إيداع الملف الطبي  لدى الفريق الصحي بالمدرسة الباكالوريا و وصل 

  www.inscription.tn من إدارة المدرسة . والقانون الداخلي يسحب  

 بالنسبة  إلى الطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة :  -

تسحب من موقع الواب  بطاقة إرشادات ’ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ’ شمسية  ة صور’ وصل دفع معاليم التسجيل 

:  www.inscription.tn  من إدارة المدرسة . والقانون الداخلي يسحب  

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/


 بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة آخرى :  -

’ شهادة مغادرة و وصل إيداع الملف الصحي لدى الفريق الصحي بالمدرسة ’ شمسية  ة صور’ وصل دفع معاليم التسجيل 

نسخة من ’ ف األعداد للسنوات السابقة مشهود بمطابقتها لألصل ) بما في ذلك بطاقة أعداد الباكالوريا( من كشونسخ 

 والقانون الداخلي يسحب  www.inscription.tn  من موقع الواب : تسحب بطاقة إرشادات’ بطاقة التعريف الوطنية 

  . من إدارة المدرسة

 الفحص الطبي الجامعي :-

الطلبة الجدد أن الفحص الطبي إجباري و بالتالي ال يتم تسليم شهادة التسجيل و بطاقة طالب لمن يتخلف ليكن في علم كافة 

عن القيام به و عليهم تسليم الملفات إلى الفريق الصحي للمدرسة و ذلك للحصول على وصل إيداع يتم االستظهار به 

 الترسيم .إلتمام عملية 

III :روزنامة استكمال ملّفات التسجيل . 

بداية بدخول الغاية و ذلك 2553سبتمبر  55سبتمبر إلى غاية  03تتم إجراءات استكمال وثائق التسجيل ابتداءا من تاريخ 

 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال  طبقا للرزنامة التالية:

 

 التسجيل تاريخ الشعبة المستوى
 
 
 

 السنوات األولى:
 )جدد و راسبون(

 سنة أولى إجازة أساسية في التصرف  -
 

 سنة أولى إجازة أساسية في األقتصاد -

 2013سبتمبر  53

 2013سبتمبر  54 سنة أولى إجازة تطبيقية في األقتصاد -

 سنة أولى إجازة تطبيقية في التصرف  -
 

 التصرفسنة أولى إجازة تطبيقية في إعالمية  -

 2013سبتمبر  50و  51

 2013سبتمبر  50 السنوات الثانية  نظام أمد )جدد و راسبون (

السنوات الثالثة نظام 
 أمد )جدد و راسبون(

 سنة ثالثة إجازة أساسية في اإلقتصاد -
 سنة ثالثة إجازة أساسية في إدارة األعمال  -
 سنة ثالثة إجازة أساسية في التسويق -
 سنة ثالثة إجازة أساسية في المالية  -
 سنة ثالثة إجازة أساسية في المحاسبة -
 سنة الثالثة إجازة تطبيقية في  المالية -

 
 

 2013سبتمبر  59

 حاسبةسنة الثالثة إجازة تطبيقية في الم -
سنة ثالثة إجازة تطبيقية في التسويق عبر  -

 الواب
التصرف في  سنة ثالثة إجازة تطبيقية في -

 المؤسسات المصدرة 
سنة ثالثة إجازة تطبيقية في اإلقتصاد:  -

 المعلومات و الشبكات
سنة ثالثة إجازة تطبيقية في اإلقتصاد : تقنيات  -

 التجارة الدولية
 سنة ثالثة إجازة تطبيقية في إعالمية التصرف -

 
 
 

 2013سبتمبر  55
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 هام جدا : 

 الوثائق المطلوبة و المذكورة أعاله في اآلجال المحددة من قبل اإلدارة .. يتعين استكمال التسجيل بتوفير  5

. بالنسبة إلى طلبة السنوات األولى و الثانية الذين استنفذوا حقهم في الترسيم العادي و الراغبين في التسجيل بصفة  2

م اإلقتصادية و التجارية بتونس عن يمكنهم إيداع مطلب في الغرض بأسم السّيد مدير المدرسة العليا للعلو’ استثنائية 

 بدخول الغاية . 2553سبتمبر  23إلى  2553سبتمبر  50طريق مكتب الظبط آبتداءا من يوم 

 تعلم إدارة المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية و التجارية بتونس أن إستئناف الدروس بالنسبة للسنة الجامعية  .  3

 . 1023سبتمبر  21 لخميساسيكون يوم  1023-1024           

نهج أبو زكرياء الحفصي منفلوري  4’ بتونس :المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية و التجارية   للمدرسةالعنوان القار 

 .تونس  5509

  www.essect .rnu .tn:  الموقع اآللكتروني                         


