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 الجمهوريّة التونسية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة منّوبة 

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي 

 2021 -2020بعنوان السنة الجامعية بالغ تسجيل الطلبة 

 (2020سبتمبر  15إلى  14)التسجيل اإلداري من 

حسب الروزنامة   www.inscription.tn:   ، يتم وجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد2021-2020تعلم مديرة المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي كافة الطلبة المنتمين إلى المدرسة أن التسجيل للسنة الجامعية  

 التالية:

 :  تسجيل الطلبة القدامى عن بعد  -1

 . 2020سبتمبر  15جيل عن بعد  إلى تاريخ يدعى الطلبة الناجحون في الدورة الرئيسية ودورة التدارك وكذلك الطلبة الراسبون إلى القيام بالتسجيل عن بعد من تاريخ فتح موقع التس 

 تسجيل الطلبة الجدد عن بعد:  -2

 .2020سبتمبر  15بداية من تاريخ إدراج أسمائهم بالموقع إلى تاريخ يدعى الطلبة الموجهون الجدد إلى المدرسة إلى القيام بالتسجيل عن بعد 

 :  طلبة المعنيين بإعادة التوجيه أو النقلةالى الالتسجيل عن بعد بالنسبة   -3

 .2020بتمبر  س  22يتم تسجيل الطلبة الذين تمت نقلتهم أو إعادة توجيههم من قبل الجامعات أو اإلدارة العامة للشؤون الطالبية في اجل أقصاه يوم 

 (:تسجيل لالمتحاناتالتسجيل عن بعد بالنسبة الى الطلبة المسجلين استثنائيّا ) -4

 . 2020سبتمبر  18إلى  2020سبتمبر  15يدعى الطلبة المرخص لهم في التسجيل االستثنائي للقيام بعملية التسجيل عن بعد من تاريخ 

 : التسجيل في مختلف شهادات الماجستير -5
يعتبر متخلي عن الماجستير   . 2020سبتمبر    15إدراج أسمائهم بالموقع إلى تاريخ    إحدى شهائد الماجستير، القيام بعملية التسجيل عن بعد بداية من تاريخمستوى السنة األولى    يتعين على الطلبة الذين وقع التصريح بقبولهم في   •

 كل طالب لم يقم بالتسجيل عن بعد في اآلجال المذكورة. 

 .2020سبتمبر  15فتح موقع التسجيل عن بعد إلى تاريخ   الماجستير، القيام بعملية التسجيل عن بعد بداية من تاريخ ةشهاد السنة الثانية منطلبة يتعين على  •

 :2020إلى حدود شهر ديسمبر  لمناقشةقصد ا 2019/2020بالنسبة لطلبة السنة الثانية من الماجستير الذين تمتعوا بتمديد استثنائي خالل السنة الجامعية  •

 . 2020/2021هم غير معنيون بالتسجيل عن بعد بعنوان السنة الجامعية   -

ري بعنوان السنة  يتعيّن عليهم تقديم مطالب إلى اإلدارة قصد تمكينهم من التسجيل اإلدام يعتبرون راسبون و، فإنه2020مذكرة التربص أو البحث في بداية شهر ديسمبر  لبنجاح    المناقشة  في حالة عدم  -

 . للنظر في حالة كل طالب 2020ديسمبر  20إلى  10وذلك من  2020/2021الجامعية 

 معاليم التسجيل :   -6

 السنة األولى والسنة الثانية والثالثة من مرحلة اإلجازة:  ❖

مليما معلوم االنخراط في   1000دينارا معلوم البريد + 2دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي+  5دينارا معلوم التسجيل +  30دينارا مفصلة كما يلي:  38: القسط األول •

 تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.

 دينارا. 30 القسط الثاني: •

 ماجستير البحث والماجستير المهني : ❖

مليما معلوم االنخراط في   1000دينارا معلوم البريد+  2دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي+  5دينارا معلوم التسجيل+  70دينارا مفصلة كما يلي:    78  لقسط األّول:ا •

 تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية.

 دينارا. 70القسط الثاني:  •

 و الثاني.  يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مجموع معلومي القسط األول :مالحظة

دينارا معلوم البريد    2دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي+  5دينارا معلوم التسجيل +    70دينارا مفصلة كما يلي:  78(:  تسجيل لإلمتحانات) الطلبة المسجلين استثنائيّا ❖

 مليما معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية. 1000+ 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:  -7

بوعة االلتزام باحترام النظام الداخلي : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة التعيين، وصل دفع معاليم التسجيل، بطاقة إرشادات تسحب من إدارة المدرسة وتعمر بكل دقة، مطبالنسبة إلى الطلبة الجدد -1

 بي، الملف الصحي.صور شمسية، نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا، شهادة الفحص الط 4للمؤسسة ونظام االمتحانات، 

 صور شمسية.  4ونظام االمتحانات ،  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصل دفع معاليم التسجيل، مطبوعة االلتزام باحترام النظام الداخلي للمؤسسة بالنسبة الى الطلبة القدامى: -2

إثر نجاح في مناظرة إعادة التوجيه أو نقلة، شهادة مغادرة من المؤسسة الجامعية األصلية، وصل دفع معاليم التسجيل، بطاقة : بطاقة تعيين  بالنسبة إلى الطلبة القدامى القادمين من مؤسسات جامعية أخرى  -3

يف الوطنية، نسخ من كشوفات األعداد السابقة  صور شمسية،  نسخة من بطاقة التعر  4إرشادات تسحب من إدارة المعهد وتعمر بكل دقة، مطبوعة االلتزام باحترام النظام الداخلي للمؤسسة ونظام االمتحانات، 

 مشهود بمطابقتها لألصل، الملف الصحي.

 : الفحص الطبي الجامعي

اتهم الطبية إلى الفريق م في الغرض ضمن ملف: طلبة السنة األولى الجدد مدعوون إلى إجراء الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكانهم وتقديم الشهادة المسلّمة لهالطلبة الجدد -1

 (، واالستظهار بوصل إيداع الملف الطبي لدى اإلدارة، ولن يتم تسليم شهادة التسجيل وبطاقة طالب لمن ال يقوم بهذا اإلجراء. 2020سبتمبر   15و 14الصحي بالمدرسة )

 ضرورة ورغبوا في ذلك. : بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذا كانت هناك الطلبة القدامى -2

 طلوبة من قبل الفريق الصحي للمؤسسة. : ال يمكن تسجيل أي طالب غير مقيم بصفة قاّرة بتونس وتسليمه بطاقة طالب ما لم يستظهر بما يثبت قيامه بالفحوص والتحاليل الطبية المالطلبة األجانب  -3

سبتمبر   15  الثالثاءبالنسبة الى مختلف اإلجازات. ويكون يوم     2020سبتمبر    14  االثنينبداية من يوم  :  يجب على جميع الطلبة استكمال ملفات تسجيلهم )تقديم الوثائق المذكورة أعاله(  التسجيل اإلداري

  . ال يعتبر الطالب مسّجال بصفة نهائية إذا لم يقم بهذا اإلجراء اإلجازة وشهادة الماجستير.آخر أجل الستكمال الملفات بالنسبة الى جميع الطلبة المنتمين إلى شهادة  2020

 ، والحرص على إدراج كل المعلومات المطلوبة باللغتين العربية والفرنسة. القيام شخصيّا بعملية التسجيليتعيّن على كّل طالب  •

 بداية من تاريخ انطالقها، يتحّمل تبعات ذلك حسب ما نّص عليه القانون الداخلي للمؤسسة. الطالب الذي ال يلتحق بالدروس خالل مدّة تتجاوز أسبوعا •

 في السداسي األّول.  كل عملية تأخير في التسجيل اإلداري للطالب ال تبرر عدم احتساب عدد الغيابات عن الدروس وإدراجها في االقصاء عن دورة االمتحانات •

 .بالنسبة إلى كافة طلبة اإلجازات والماجستير على الساعة الثامنة والنصف 2020سبتمبر  16  االربعاءيوم تنطلق الدروس  انطالق الدروس: •

 

 اجلمهورية التونسية   
 رة التعليـم العايل والبحـث العلمي وزا

 امعة مّنوبة ـج
 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي 
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