
  يارة التعليم العايل والبحث العلموز 

                       جامعة منوبة                                                                           
   املدرسة العليا للتجارة بتونس   
   

 ماجستير البحث والماجستير المهني طلبةبالغ تسجيل 
2022/2023بعنوان السنة الجامعية   

  
  www.inscription.tnوجو و حصر عرب املوقع املوحد مني إىل املؤسسة أن التسجيل يّتميعلم مدير املدرسة العليا للتجارة بتونس كافة الطلبة املنت

مة التالية   :حسب الروز
  : عن بعد آجال الرتسيم -1
ملاجستري )سنة أوىل( اجلدد يتعني على الطلبة - لتسجيل  الرتسيم  التسجيل عرب موقعو املاجستري املهين القيام بعملّية  البحث املرخص هلم 

www.inscription.tn (القائمة األولية). 2202 أوت   29إىل غاية يوم  2202أوت  09بداية من يوم  
  .2022   سبتمرب 06إىل غاية يوم  2022أوت  09القيام بعملّية التسجيل عرب موقع الرتسيم بداية من يوم : الثانيةطلبة السنة  -

 : معاليم التسجيل -2

 تفاصيل معاليم التسجيل القسط الثاين القسط األول املرحلة

(السنوات األوىل  حبث ماجستري
ماجستري  والسنوات األوىل والثانية)

  مهين
 

 د 55,000 د 65,000
  د القسط الواحد من معلوم التسجيل. 55 -
نري معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان اإل 5-   اعيجتمد
 ديناران معلوم بريد-

  طالب بطاقة إستخراج ديناران معلوم -
 اجلامعية.سية و ينار واحد معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث املدر د-

  د 120,000

  ماجستري املهين الثانيةالسنوات 

 د 55,000 د 67,000
  د القسط الواحد من معلوم التسجيل. 55 -
نري معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان اإل 5-   اعيجتمد
 ديناران معلوم بريد -

 طالب بطاقة ديناران معلوم -

لرتبص  ديناران معلوم -   لصيفيامني خاص 
  اجلامعية.سية و يف تعاونية احلوادث املدر  اطدينار واحد معلوم اإلخنر -
  

 د 122,000

  تسجيل للقسطني األول والثاين معا.ميكن للطالب دفع معاليم ال مالحظة :
  
ئق املطلوبة الستكمال ملف التسجيل :  -3   الو

، بطاقة إرشادات عامة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مشسية،صورة  01: وصل دفع معاليم التسجيل، طلبة السنة األوىل ماجستريلنسبة إىل  -
 .النظام الداخلي للمدرسة حرتامإلتزام و  الشرفتصريح على 

  
ونسخة من شهادة من كشف األعداد  مشسية، نسخة ةصور  01 ،وصل دفع معاليم التسجيل ماجستري مهين وحبث السنة الثانيةطلبة لنسبة إىل  -

حرتام النظام الداخلي للمدرسة. و التعريف الوطنيةونسخة من بطاقة النجاح   بطاقة ارشادات عامة، إلتزام 

ئق التسجيل السنة والشعبة  إستكمال و

 2022سبتمرب   7و  6, 5 واملاجستري املهينالبحث السنة األوىل من ماجستري 

  2022سبتمرب  9و  8  واملاجستري املهين البحث الثانية من ماجستري السنة
 

  : إنطالق الدروس -4
  .2022سبتمرب  12 اإلثننييوم تنطلق الدروس 



اإلجازة طلبةبالغ تسجيل   

2022/2023الجامعية بعنوان السنة   
  

  www.inscription.tnيعلم مدير املدرسة العليا للتجارة بتونس كافة الطلبة املنتمني إىل املؤسسة أن التسجيل يّتم وجو و حصر عرب املوقع املوحد
مة التالية   :حسب الروز

  ريخ التسجيل األويل للطلبة: دفع معاليم الرتسيم -1
  

 

 مواعيد التسجيل

 غاية إىل من

ا مب اجلدد والقدامى مجيع طلبة اإلجازة
عادة ال   :جيهتو يف ذلك الطلبة املعنيني 

 التصرفاإلجازة يف علوم  - 

  اإلجازة يف العلوم اإلقتصادية - 

  2022 أوت 25انطالقا من يوم 
مبوقع الرتسيم: 

www.inscription.tn  
 

 2022 سبتمرب 10

 
 : معاليم التسجيل -2

 
 تفاصيل معاليم التسجيل القسط الثاين القسط األول املستوى

ت من اإلجازا السنة األوىل والثالثة
 اإلختصاصات) مجيع(

 د 25,000 د 35,000
  د القسط الواحد من معلوم التسجيل. 25 -
نري معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان  5- د

  اإلجتماعي
 بريد ديناران معلوم-

  طالب بطاقة ديناران معلوم -
رسية يف تعاونية احلوادث املد راطدينار واحد معلوم اإلخن-

 واجلامعية.

 د 60,000

  د القسط الواحد من معلوم التسجيل. 25 -  د 25,000  د 37,000  من اإلجازات  الثانيةالسنة 
نري معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان  5- د

  اإلجتماعي
 ديناران معلوم بريد -

 طالب بطاقة ديناران معلوم-

لرتبص الص معلومديناران  -   اإلجباري يفيمني خاص 
رسية ينار واحد معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث املدد-

  واجلامعية.

  د 62,000

  
  تمعاليم التسجيل اإلستثنائي لإلمتحا

)Dérogataire  ( 
 د 80,000

  د كامل السنة اجلامعية يدفع مرة واحدة. 70 -
نري معلوم اإلخنراط 5-  الصندوق الوطين للضمان يف د

  اإلجتماعي
 ديناران معلوم بريد -

  طالب بطاقة ديناران معلوم -
رسية ينار واحد معلوم اإلخنراط يف تعاونية احلوادث املدد-

 واجلامعية.

  .ميكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطني األول والثاين معا مالحظة :
لنسبة للطلبة املسجلني بصفة  ت فيدفعون كامل معلوم التسجيل يف قسط واحد.أما    إستثنائية لإلمتحا



  
ئق الالزمة -3   ملف التسجيلالستكمال  الو

سبتمرب  01 من يوم  http://www.esct.rnu.tn/fra/fiche  يتم استكمال ملف الرتسيم وجو عن بعد عرب املوقع اإللكرتوين التايل
 2022سبتمرب  10إىل غاية 

 لنسبة إىل الطلبة اجلدد لإلجازة : 

 ؛2022/2023 الرتسيم للسنة اجلامعيةوصل دفع معاليم  -

 ) الستخراج بطاقة التعريف الوطنية للطالب حديثة العهد تكون واضحة ( مثل الصورة اليت يتم اعتمادهارمسية  صورة مشسية -

  ،(الواجهتان) بطاقة التعريف الوطنية -

 بطاقة التعيني أو إعادة التعيني،  -

،  كشف أعداد -  الباكالور

- ،  شهادة الباكالور

  .2022سبتمرب  10سبتمرب إىل غاية  01: يودع امللف الصحي للطالب لدى مصحة املدرسة انطالقا من يوم للطالب الدفرت الصحي وصل إيداع -
  

 لنسبة للطلبة القدامي: 

 ؛2022/2023الرتسيم للسنة اجلامعية  وصل دفع معاليم -

م خبالف صورة مشسية رمسية للطالب حديثة العهد تكون واضحة ( مثل الصورة اليت يتم اعتمادها الستخراج بطاقة التعريف الوطنية ) ال يقبل الرتسي -
 ذلك؛

 (الواجهتان)،  بطاقة التعريف الوطنية -

 بطاقة أعداد السنة اجلامعية الفارطة؛ -

 
  أخرى ( إعادة توجيه ونقل) اتالقادمني من مؤسس للطلبةلنسبة: 

 ؛2022/2023للسنة اجلامعية الرتسيم وصل دفع معاليم  -

م خبالف صورة مشسية رمسية للطالب حديثة العهد تكون واضحة ( مثل الصورة اليت يتم اعتمادها الستخراج بطاقة التعريف الوطنية ) ال يقبل الرتسي  -
 ذلك؛

 ،املؤسسة األصليةمن  شهادة مغادرة -

 ،(تودع الوثيقة األصلية لدى مصلحة شؤون الطلبة حىت يتمكن الطالب من احلصول على شهادة الرتسيم) بطاقة التعيني -

 السابقة، اجلامعية األعداد للسنوات بطاقات  -

-   ،  شهادة الباكالور

- ،  كشف أعداد الباكالور

 (الواجهتان)، ةبطاقة التعريف الوطني  -

 2022سبتمرب  10سبتمرب إىل غاية  01للطالب: يودع امللف الصحي للطالب لدى مصحة املدرسة انطالقا من يوم  الدفرت الصحيوصل إيداع  -

ئق املطلوبة واضحة ومتضمنة جلميع املعطيات حىت ال يقع رفض الرتسيم.1 مالحظة -  : جيب أن تكون مجيع الو

ئق األصلية للرتسيم أو نسخة مطابقة لألصل منها.يبقى لإلدارة احلق يف دعوة الطالب : 2 مالحظة - لو  اإلستظهار 

 
  : الفحص الطيب اجلامعي -4

سبتمرب  10سبتمرب إىل غاية  01يتوجه الطالب اجلديد أو املتحصل على نقلة أو إعادة التوجيه شخصيا ملصحة املدرسة انطالقا من يوم : الطلبة اجلدد -
ملؤسسة  اتصو الفحجراء إل 2022  .إمتام إجراءات الرتسيم لهحىت يتسىن وذلك ويودع امللف الصحي لديها لدى الفريق الصحي 

لفحص الطلبة القدامى - مكان الطلبة القدامى القيام    .الطيب : 
 

مة إنطالق الدروس -5   : رز
 .2022سبتمرب  12 اإلثننيتنطلق الدروس يوم 

 



 مالحظات هامة:
 

 يتوجب على طلبة السنة االوىل من االجازة إيداع ملف الرتسيم(version papier)  للحصول على  مبصلحة شؤون الطلبة
  شهادة الرتسيم  

  ائيا وال ميكنه املطالبة  اآلجالعن دفع معاليم التسجيل يف  يتخلفكل من القانونية يفقد حقه يف الرتسيم وحيذف إمسه 
 بفتح املوقع بعد الغلق.

 م التسجيل. اخرأي شخص قبول  ويتعذرلرتسيم شخصي ا   أ


