
Manouba tecknopark    Fax :  71602 : .Tél  فاكس :/662  71602919 /70526343 : الهاتفالقطب التكنولوجي بمنوبة  

Site Web : www.esen.tn  e-mail contact@esen-manouba.org 

     جمهورية التونسيةال   

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 جــامعـة منوبة     

المدرسة العليا لإلقتصاد الرقمي  

 بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية 2019/2018

التسجيل يكون وجوبا وحصريا  جدد و قدامي أنكافة طلبة المدرسة المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة  تعلم مديرة 

 على الموقع الموحد 

وذلك حسب الروزنامة التالية :   www.inscription.tn 

 * تسجيل عن بعد الطلبة القدامى )إجباري(

 المستوى الطلبة المعنيون مواعيد التسجيل
سبتمبر  1إلى 

8201  

من بداية شهر 
 أوت 

الناجحون والراسبون بالسنتين األولى والثانية 
 والراسبون بالسنة الثالثة 

 اإلجازات

سبتمبر  21إلى

8201  
 03من   

  8201سبتمبر 
 التسجيل االستثنائي

سبتمبر  6إلى 

8201  

من بداية شهر 
 أوت 

الناجحون من السنة األولى إلى السنة الثانية 
 والراسبون بالسنة األولى

الماجستير 
 المهني

سبتمبر  6إلى 

8201  

من بداية شهر 
 أوت 

الناجحون من السنة األولى إلى السنة الثانية 
 والراسبون بالسنة األولى

ماجستير 
 البحث

 * تسجيل عن بعد الطلبة الجدد الموجهين من الباكالوريا )إجباري(   

 الموجهون في مواعيد التسجيل
 أوت  04إلى 

8201  
8201جويلية  28يوم   الدورة األولى للباكالوريا 

أوت  19إلى 

8201  
8201 أوت 40يوم   الدورة الثانية للباكالوريا 

أوت  23إلى 

8201  

8201 أوت 09يوم   الدورة النهائية للباكالوريا 

سبتمبر  06إلى 

8201  

8201أوت  72يوم  دورة إعادة التوجيه الجامعي  
 للباكالوريا

 * تسجيل عن بعد الطلبة الجدد بالسنة األولى ماجستير مهني والبحث )إجباري(

  8201سبتمبر  3أوت إلى  22الطلبة  المدرجين بقائمة االختيار األولي :  من  -

 - الطلبة  المختارين من قائمة االنتظار : من 5 سبتمبر إلى 10  سبتمبر  2018
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*معاليم التسجيل :

التسجيل  مرحلة الماجستير

 االستثنائي
مرحلة اإلجازة )سنة 

 أولى و ثانية و ثالثة(
 البيان

القسط 
 الثاني

القسط 
 األول

القسط 

 الثاني
القسط 

 األول

70.000 

70.000 70.000 

30.000 

 معلوم التسجيل 30.000

5.000 5.000 5.000 
معلوم االنخراط في 

الصندوق الوطني للضمان 
 االجتماعي

 معلوم البريد 2.000 2.000 2.000

معلوم االنخراط في تعاونية  1.000 1.000 1.000
الحوادث المدرسية 

 والجامعية
 المجموع 38.000 30.000 78.000 78.000 70.000

: يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل أقساطا )القسط األول في بداية السنة الجامعية والقسط الثاني خالل شهري مالحظة 

فيفري ومارس                    من نفس السنة ( كما يمكنه دفع معلوم التسجيل كامال دفعة واحدة في بداية السنة الجامعية 

 ويكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه                     الحالة مجموع معلومي القسط األول والثاني .

   * الوثائق الالزمة الستكمال ملف التسجيل :  

الطلبة القدامى المنتمين إلى  طلبة الماجستير

 المدرسة
 الطلبة الجدد

بطاقة إرشادات تسحب من  -
 المدرسة

وصل دفع معاليم التسجيل -  
صور شمسية 4-  

نسخة من كشف األعداد و نسخة  -
 من شهادة نجاح

بطاقة إرشادات  تسحب من  -
 المدرسة

وصل دفع معاليم التسجيل -  
صور شمسية 4 -  

نسخة من بطاقة التعريف  -
 الوطنية

كشف أعداد نسخة من  -
 الباكالوريا

الدفتر الصحي -  

ليكن في علم كافة الطلبة الجدد أن الفحص الطبي الجامعي إجباري ولن يتم قبول ملفات الترسيم و   * الفحص الطبي:

 طالب لمن یتخلف   عن الحضور للقیام بھ ویجرى الفحص الطبي في بدایة السنة الجامعیة  تسليم بطاقة
ذلك أيام التسجيل المذكورة أسفله.    بالتنسيق مع ممرض المدرسة ويكون

 بطاقة إرشادات تسحب من
المدرسة

 وصل دفع معالیم التسجیل
صور شمسیة * 4

 نسخة من بطاقة التعریف
 الوطنیة
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     * روزنامة استكمال ملف التسجيل بعنوان السنة الجامعية   2019/2018 

 المستوى تاريخ الترسيم
8201سبتمبر  5و   4،3أيام   السنة األولى إجازات ) الطلبة الجدد ( 

8201سبتمبر  7 و 6أيام   السنتين الثانية والثالثة إجازات ) الطلبة القدامى ( 

 یومي 4 و 5 سبتمبر 2018  
یوم 14 سبتمبر 2018

الماجستير ) السنة األولى(    
ختيار األولي الطلبة المدرجين بقائمة اال – 

الطلبة المختارين من قائمة االنتظار  –  

8201سبتمبر  10سبتمبر إلى يوم  4من يوم  والراسبون بالسنة األولى  الماجستير ) السنة الثانية( 
 والسنة الثانية

* انطالق الدروس :

تنطلق الدروس حسب الروزنامة الرسمية التي تحددها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في اإلبان ويتم   اإلعالن 

 www.esen.tn     عنها من خالل وسائل اإلعالم و عبر موقع المدرسة 

بداية من   انطالق السنة الجامعية يتعرض إلى العقوبات وكل طالب ال يلتحق بالدروس خالل مدة تتجاوز أسبوعا   

التالي :  لمزيد من المعلومات االتصال على العنوان المنصوص عليها بالنظام الداخلي و  

 71602919/71603465/70526343. الهاتف:2010المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي بمنوبة. المركب الجامعي بمنوبة 

71602662// الفاكس 

 المديرة

جيهان الواكدي 
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