
            

   اجلمهورية التونسية            
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة تونس                
 ونس تعمال بايل لألععهد الامل

 République Tunisienne 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Université de Tunis 

Tunis Business School 

  

 بالغ تسجيل الطلبة 
 2023 -2022 بعنوان السنة الجامعية

 

  21يوم  سيكون ابتداء من    2202/3202الدروس للسنة الجامعية  انطالق  كافة الطلبة أن    المعهد العالي لألعمال تونسيعلم مدير  

 حسب الروزنامة التالية:  www.inscription.tnعبر الموقع الموحد  حصرياو  وجوباالتسجيل يتم وأن  2022سبتمبر 

 تسجيل الطلبة عن بعد: -1

 طلبة البكالوريوس 
 مواعيد التسجيل 

 إلى  من

 2022سبتمبر  30 2022سبتمبر  6

 تسجيل اإلداري لطلبة الباكلوريوس :  -2
 التسجيل مواعيد 

 إلى  من

 2022 سبتمبر 30 2022سبتمبر  12

 بالنسبة لجميع الطلبة  :معاليم التسجيل -3

 دينارا مفصلة كما يلي:  44.000: القسط األول •

دينارا معلوم البريد    02معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +    دينارا  05دينارا معلوم التسجيل +    31

  02في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية +    طمعلوم االنخرادينار    02الطوابع البريدية( +  و)عوضا عن الظروف  

خالل العطل السنوية   ثقافية والتربصاتالامعية لتغطية األنشطة الرياضية وفي تعاونية الحوادث الج  طمعلوم االنخرادينار  

 دينارا معلوم بطاقة الطالب. 02+  والصيفية

 دينارا 19.000القسط الثاني:  •

: يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا ويكون معلوم التسجيل في هذه الحالة مجموع  مالحظة هامة

 63.000= 19.000+44.000معلومي القسط األول والثاني: 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:  -4

 الوثائق المطلوبة(  استكمال قانون داخلي، بطاقة إرشادات، امضاء )تنظم عملية استكمال ملف التسجيل بالمعهد  

 . )التسجيل شخصي وحضوري( 2022سبتمبر  30 إلى 21من 

 بالنسبة للطلبة القدامى  القادمين من مؤسسة أخرىبالنسبة للطلبة القدامى  بالنسبة للطلبة الجدد 
 وصل دفع معاليم التسجيل 

:  وبالنسبة للطلبة أبناء موظفي التعليم العالي

في    مساهمةوصل  +  شهادة عمل الولي

  ية الحوادثوتعاون  مان االجتماعيضال

 وبطاقة طالب 

 وصل دفع معاليم التسجيل 

: شهادة عمل  وبالنسبة للطلبة أبناء موظفي التعليم العالي

ية وتعاون  مان االجتماعيضالفي  مساهمةوصل  + الولي

 وبطاقة طالب  الحوادث

 وصل دفع معاليم التسجيل 

:  وبالنسبة للطلبة أبناء موظفي التعليم العالي

في    مساهمةوصل  +  شهادة عمل الولي

  ية الحوادثوتعاون  االجتماعي الضمان

 وبطاقة طالب 

 *****  صور شمسية  01 صور شمسية  01

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 01 - 

 باللغة الفرنسيةمضمون والدة  01 - 

أو جواز السفر   بطاقة التعريف الوطنيةنسخة من  01 - 

 بالنسبة للطلبة األجانب. 

 باللغة الفرنسيةمضمون والدة  01 - 

 ***** 

نسخة من كشف أعداد و شهادة الباكالوريا

  الباكالوريا

   شهادة الباكالوريا - 

  نسخة من كشف أعداد الباكالوريا - 

 األعداد للسنوات السابقةنسخ من كشوف  - 

 مشهود بمطابقتها لألصل 

 ***** 

الدفتر الصحي )مصحوبا بشهادة في الفحص  

 الطبي( 

 *****  الدفتر الصحي 

  األصل من موافقة الجامعة على النقلة أو إعادة التوجيه ***** 

 ة من المؤسسة األصلية. وشهادة مغادر

 ***** 

 الفحص الطبي الجامعي:  -5
 نعلم كافة الطلبة الجدد بوجوب القيام بالفحص الطبي في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكناهم.   :  الطلبة الجدد
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