
انجًهىسَح انتىَغُح                  

       وصاسج انتؼهُى انؼانٍ وانثحث انؼهًٍ 
                    جايؼح طفاقظ 

   كهُح انؼهىو االقتظادَح وانتظشف تظفاقظ 

بـالغ تسجيـم انطهبــت 

 2012/2013بعىوان انسىت انجامعيت 
 

َؼهى ػًُذ كهُح انؼهىو االقتظادَح وانتظشف تظفاقظ كافح انطهثح انًُتًٍُ نهكهُح انجذد وانقذايً أٌ انتغجُم 

    www.inscription.tn  ػثش انًىقغ انًىحذوجىتا وحظشَاَتى 
 

: تسجيم انطهبت انجدد وانقدامي عه بعد 
   2012 عثتًثش  11 أوخ إنً 23تذاَح يٍ 

: انتسجيم نالمتحاواث 
  2012 عثتًثش 29  عثتًثش ان21ًتذاَح يٍ 

 :معانيم انتسجيم 
.  دَُاسا22.800 :بانىسبت نهسىواث االوني وانثاويت مه االجازةانقغط االول *     

 . دَُاسا15.000: بانىسبت نهسىواث االوني وانثاويت مه االجازةانقغط انثاٍَ  * 
. 27.800: بانىسبت نهسىواث انثانثت مه االجازةانقغط االول  * 

.  دَُاسا20.000: بانىسبت نهسىواث انثانثت مه االجازةانقغط انثاٍَ *  

. 57.800: بانىسبت نهماجستير  انقغط االول  * 
.  دَُاسا50.000: بانىسبت نهماجستير  انقغط انثاٍَ *   

 

: مالحظـــت 
     ـ ًَكٍ نهطانة دفغ يؼانُى انتغجُم نهقغطٍُ االول وانثاٍَ يؼا وَكىٌ يؼهىو انتغجُم انًطهىب فٍ هزِ انحانح يجًىع 

. يؼهىيٍ انقغط االول وانثاٍَ

. 2012 عثتًثش 4ـ ًَكٍ  اتًاو يهف انتشعُى اتتذاء يٍ 

، انحضىس فٍ انذسوط اجثاسٌ وَتى احتغاب انغُاتاخ تذاَح يٍ هزا 2012 عثتًثش 12ـ تُطهق  انذسوط َىو  االستؼاء 

. انتاسَخ

: انوثائق انمطهوبت الستكمال مهف انتسجيم
 طىس شًغُح ، َغخح يٍ تطاقح انتؼشَف انىطُُح ، َغخح يٍ 4وطم دفغ يؼانُى انتغجُم ، :  بانىسبت نهطهبت انجـــددـ 

 .كشف أػذاد انثاكانىسَا وشهادج طثُح يغهًح يٍ يشكض طحً أعاعٍ
 . طىس شًغُح 4وطم دفغ يؼانُى انتغجُم و :  بانىسبت نهطهبت انقدامي انمىتميه نهكهيتـ 

 طىس شًغُح وشهادج يغادسج 4وطم دفغ يؼانُى  انتغجُم و  : بانىسبت نهطهبت انقدامي انقادميه مه مؤسست أخرىـ 

 .وَغخح يٍ تطاقح انتؼشَف انىطُُح وَغخ يٍ كشىف األػذاد نهغُىاخ انغاتقح  يشهىد تًطاتقتها نألطم

:   انفحص انطبي انجامعي 
َتؼٍُ ػهً انطهثح انجذد إجشاء انفحض انطثٍ انجايؼٍ فٍ أقشب يشكض طحح أعاعُح نًقش عكُاهى  : انطهبــت انجــدد

.  واإلعتظهاس تىطم إَذاع انًهف انطثٍ نذي انفشَق انظحٍ تانكهُح ورنك نهحظىل ػهً شهادج تغجُم وتطاقح طانة

. 2012 عثتًثش 13/14/15تجشي انفحىص انطثُح تانكهُح أَاو 

 

http://www.inscription.tn/

