
 المعهد العالي لألعمال بتونس     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                    

 و تكنولوجيا المعلومات و االتصال

 جامعة تونس         
 

 بالغ تسجيل الطلبة
 2015-2014 بعنوان السنة الجامعية

 

عبر  حصرياو  وجوباأن التسجيل يتم   كافة الطلبة المنتمين  إليه المعهد العالي لألعمال تونس  مديريعلم 

 حسب الروزنامة التالية:   www.inscription .tnالموقع الموحد 
 

 تسجيل الطلبة القدامى عن بعد: -1
 

 الطلبة المسجلين بالمعهد        

 مواعيد التسجيل

 إلى من

 4112سبتمبر  12 4112أوت   26من

 

 

 تسجيل الطلبة الجدد عن بعد: -4

 
 

و الناجحون في اختبار  الموجهون

 القبول النهائي

 مواعيد التسجيل

 إلى من

 4112سبتمبر  12 4112 أوت 42

 

 التسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه أو نقلة: -3
  80/80/6802إلى  62/80/6802 خالل المّدة منفي المعهد يتم تسجيل الطلبة الذين تمت نقلتهم أو إعادة توجيههم إلى 

 

 (Freshman+Sophomore)بالنسبة لطلبة المرحلة األولى:  :معاليم التسجيل -2

  :دينارا مفصلة كما يلي: 430111 القسط األول 

ديناران معلوم  14دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +  1دينارا معلوم التسجيل +  11

في تعاونية الحوادث المدرسية   طمعلوم االنخرا  دينار واحديدية( +البريد )عوضا عن الظروف الطوابع البر

 والجامعية

  :دينارا 110111القسط الثاني 

 

 (Junior+Senior: لثانية)بالنسبة لطلبة المرحلة ا                  

   :دينارا مفصلة كما يلي: 400111القسط األول 

ديناران معلوم  14راط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي + دنانير معلوم االنخ 1دينارا معلوم التسجيل +  41

في تعاونية الحوادث المدرسية   طمعلوم االنخرا  دينار واحدالبريد )عوضا عن الظروف الطوابع البريدية( +

 والجامعية

  :دينارا 410111القسط الثاني 

 

 

ني معا ويكون معلوم التسجيل في هذه الحالة : يمكن للطالب دفع معليم التسجيل للقسطين األول و الثا1 مالحظة

لطلبة المرحلة األولى:  بالنسبة) 000888= 000888+600888مجموع معلومي القسط األول والثاني: 

Freshman+Sophomore) 
 (Junior+Senior: لثانية)بالنسبة لطلبة المرحلة ا200888=  600888+680888              

 (200888مدعو لدفع معلوم التسجيل كامال )   Dérogatairesكل طالب مسجل تسجيال استثنائيا : 6مالحظة                

 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:- 5

 
  4112سبتمبر  14إلى غاية يوم الجمعة  4112سبتمبر  09 لثالثاءتنطلق عملية استكمال ملف التسجيل بداية من يوم ا     

 ن الحضور شخصيا0و يكو بدخول الغاية

 

 



 
 

 

 

 

بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من  بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للكلية بالنسبة للطلبة الجدد

 مؤسسة أخرى

 وصل دفع معاليم التسجيل وصل دفع معاليم التسجيل وصل دفع معاليم التسجيل

 صور شمسية 2 صور شمسية 2 صور شمسية 2

 شهادة مغادرة ***** من بطاقة التعريف الوطنية نسخ2 

  نسخة من كشف أعداد الباكالوريا

 أو شهادة الباكالوريا 

 نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة *****

 مشهود بمطابقتها لألصل

 الدفتر الصحي ***** الدفتر الصحي

   نسخة من كشف أعداد الباكالوريا ***** *****

 لورياأو شهادة الباكا

األصل من موافقة الجامعة على النقلة   ***** *****

 أو إعادة التوجيه

 

 

 الفحص الطبي الجامعي:6-
تعليم إدارة المعهيد العيالي :  نظرا إلجراء  الطلبة الجدد الفحص الطبي في أقرب مركز صحة أساسيية لمقير سيكناهم الطلبة الجدد

و بالمعهيد  ه عليهم االستظهار بوصل  إيداع  الملف الطبي ليد  الفرييا الصيحي أن لألعمال بتونس  جميع الطلبة الموجهين  إليه

 ذلك للحصول على شهادة التسجيل و بطاقة الطالب0

و إتمام هيذه  العمليية     أما بالنسبة إلى الجدد المعنيين باللقاءات  الطبية  فإنه  بتعين عليهم  االتصال بالفريا  الصحي  بالكلية

 اإلدارة بما يفيد ذلك ليتمكنوا من الحصول على جميع وثائقهم الجامعية )شهادة التسجيل، بطاقة الطالب(0 لد  رو االستظها

 

 بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذا استحقوا و رغبوا في ذلك0 :الطلبة القدامى
 

 

 روزنامة انطالق الدروس: -7

 
 4112بر سبتم 11االثنين تنطلق دروس جميع المستويات يوم 

 

إن أي تأخير عن التسجيل أو استكمال الملف بالحضور بالمعهد أو أي غياب عن الدرس مهما كان السبب يتواص أسبوعا بعد 

 انطالق الدروس يحرم الطالب من االنتاء إلى المؤسسة0

 

 :مراحل عملية التسجيل عن بعد -0

 من أقرب مركز بريد ثم ابحر على موقع التسجيل: أيها الطالب، بادر بالتسجيل عن بعد بإقتناء الدينار االلكتروني

www.inscription.tn  :باتباع المراحل التالية 

 

 ثم اضغط على موافا  / أدخل رقم بطاقة التعريف الوطنية0

 « paiement »/ اختر قسط التسجيل )قسط أول أو معلوم كامل( انطالقا  من الرابط 6

 /عمر الجزء األول من استمارة التسجيل مع االنتباه إلى أن المجاالت المبينة ب* هي مجاالت اجبارية3

 /تحصل على الجزء الثاني من االستمارة و عّمره بدقة20

 للمرور إلى عملية الدفع « payer»/اآلن يمكنك  الخالص بالضغط على الرابط 0

 ي و الرقم السّري لها0/ أدخل رقم بطاقة الدينار االلكترون2

 / لقد أتممت خالص تسجيلك عن بعد بنجاح و يمكنك إذن طبع الوصل الذي يظهر على الشاشة00

 استكمال ملف التسجيل:

 

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

