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 2019-2018بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية  

 

 

  الموحد الموقع عبر حصريا و وجوبا يتم التسجيليعلم مدير معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة كافة الطلبة المنتمين إلى المعهد أن 

www.inscription.tn 

-تسجيل الطلبة القدامى عن بعد: 1  

 
 الطلبة المعنيين فتح الموقع لدفع معاليم الترسيم

 
  2018 أوت 01إبتداءا من  

عموم الطلبة القدامى بإستثناء الطلبة 
 (Dérogataires)المسجلين  في اإلمتحانات 

 

- تسجيل الطلبة الجدد عن بعد: 2  

 
 الطلبة المعنيين   فتح الموقع لدفع معاليم الترسيم

 تباعا حسب نتائج عملية التوجيه الجامعي   2018 اوت 15بداية من 

 

 

-التسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه أو النقلة: 3  

على الطلبة الذين تمت نقلتهم أو إعادة توجيههم سواء من طرف الجامعات أو من طرف اإلدارة العامة للشؤون الطالبية اإلتصال بمصلحة اإلعالمية 
يكون الترسيم اإلداري للطلبة المعنيين حسب .2018 سبتمبر 04بالطابق الثاني إلدراج أسمائهم بالمؤسسة و ذلك في أجل أقصاه يوم الثالثاء 

الروزنامة المضبوطة في الغرض و المذكورة في البالغ . 

يجب على الطلبة المعنيين تقديم مطلب تسجيل في اإلمتحانات    ( تسحب : (Dérogataires)-التسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المخرطشين 4
المطبوعة من موقع المعهد أو مباشرة من المؤسسة) مصحوب بنسخة  مطابقة لالصل من آخر شهادة ترسيم بالمعهد  وشهادة عمل الولي بالنسبة ألبناء 

   . يقع التصريح بالملفات المقبولة عبر 2018 سبتمبر 14 و 13أعوان التعليم العالي لضبط قيمة معاليم الترسيم لمصلحة الشؤون الدراسية يومي 
على أن يقوم الطلبة المقبولين بإستكمال إجراءات الترسيم اإلداري حسب الروزنامة المضبوطة في الغرض.  موقع التسجيل عن بعد 

- تسجيل طلبة الماجستير عن بعد : 5  

  2018 سبتمبر 06يتعين على الطلبة المرخص لهم بالتسجيل بالماجستير القيام بعملية التسجيل عبر الموقع في أجل أقصاه يوم الخميس 
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- معاليم التسجيل: 6  

*UاإلجازةU :  

U : السنة األولى و الثانية و الثالثة*    

 القسط األول القسط الثاني
  دينارا33.000  دينارا25.000

 دنانير معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي + 5 دينارا معلوم التسجيل + 50مالحظة: (
  دينار  معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية)01 دنانير معلوم البريد + 02

 يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا
 

 

UDérogataires- تسجيل إستثنائي * 

  دينار معلوم البريد)02د معلوم التسجيل+70 دينارا دفعة واحدة ( 72.000يتم دفع كامل معلوم التسجيل 

U  :الماجستير* 
 القسط األول القسط الثاني

  دينارا63.000  دينارا55.000
 دنانير معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي + 5 دينارا معلوم التسجيل + 110مالحظة: (

  دينار  معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية)01 دنانير معلوم البريد + 02
 يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا

 

  :مالحظة

مع التأكيد على ضرورة يدفع الطالب الذي يتمتع بمنحة أو قرض من الديوان أو من الصناديق اإلجتماعية القسط االول فقط من معاليم التسجيل. -
 االحتفاظ بالوثائق المدعمة لحصول الطالب لمنحة أو قرض قصد اإلستضهار بها عند الطلب.

دنانير معلوم االنخراط في 5 دنانير مفصلة كما يلي : (8- بالنسبة ألبناء أعوان وزارة التعليم العالي ( من غير أبناء األساتذة ) : قسط وحيد بقيمة 
 دينار  معلوم اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية) علما و 01 دنانير معلوم البريد + 02الصندوق الوطني للضمان االجتماعي + 

أن الطالب معني باإلستضهار بشهادة عمل الولي بصفة إجبارية و ذلك حتى يتم إدراجه في الحساب الخاص بأبناء أعوان وزارة التعليم العالي  
بالموقع  الخاص بالترسيم عن بعد. 

- يجب على الطلبة المعنيين بخالص قسطي معاليم التسجيل الحرص على تسديد القسط الثاني مع إنطالق السداسي الثاني للسنة 
 2019-2018الجامعية
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-الوثائق المطلوبة إلستكمال ملف التسجيل: 7  

بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة 
 بالنسبة للطلبة الجدد بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للمؤسسة أخرى

 تعمر ثم تسحب من 1* بطاقة إرشادات عدد 
  موقع المعهد على الرابط التالي:

  0TUhttp://www.ihecso.rnu.tn/fra/ficheU0T 
 

 تعمر ثم تسحب 2طاقة إرشادات عدد *ب
 على الرابط

0TUhttp://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.ph
p/accueilU0T 

 
 -وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد

 صور شمسية( تحمل من الخلف اإلسم 03-
 و اللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية)

 -شهادة مغادرة 
 -نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة 

 مشهود بمطابقتها لألصل
 - نسخة من كشف أعداد البكالوريا 

 - الدفتر الصحي
 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

- بطاقة تعيين بالنسبة للقادمين نمن 
 مؤسسة أخرى

 - شهادة تأجيل ترسيم إن وجدت

 تعمر ثم تسحب من 1* بطاقة إرشادات عدد 
  موقع المعهد على الرابط التالي:

  0TUhttp://www.ihecso.rnu.tn/fra/ficheU0T 
 

 تعمر ثم تسحب على 2طاقة إرشادات عدد*ب
 الرابط

0TUhttp://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/a
ccueilU0T 

 -وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد
 صور شمسية حديثة العهد مع اإلعتماد 02--

على مقاييس بطاقة التعريف الوطنية ( تحمل 
من الخلف اإلسم و اللقب ورقم بطاقة تعريف 

 وطنية و اإلختصاص و الفريق)
 

 -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 

 تعمر ثم تسحب من 1*بطاقة إرشادات عدد   
  موقع المعهد على الرابط التالي:

  0TUhttp://www.ihecso.rnu.tn/fra/ficheU0T 
 

 تعمر ثم تسحب على 2طاقة إرشادات عدد *ب
الرابط التالي: 

0TUhttp://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/a
ccueilU0T 

 -وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد
 صور شمسية ( تحمل من الخلف اإلسم و 02-

 اللقب ورقم بطاقة تعريف وطنية و رقم الفريق)
 -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 -نسخة من كشف أعداد الباكالوريا

 -الدفتر الصحي
- نسخة من بطاقة النجاح بالنسبة للمعنيين 

 بمناظرة مارس

 *يرفض كل ملف ترسيم تنقصه بطاقتي اإلرشادات المنصوص عليها باألعلى

   -الفحص الطبي الجامعي: 8

   

Uالطلبة الجددU :  فإن الفحص الطبي إجباري للناجحين الجدد في الباكالوريا و للطلبة الغير المقيمين بصفة 2012 جوان 02 بتاريخ 30عمال بالمنشور عدد 
ال يمكن الحصول على شهادة الترسيم و بطاقة طالب إال بعد تسليم قارة بالبالد التونسية و ذلك في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكنى الطالب. و 

 الملف الطبي إلى الفريق الصحي للمؤسسة و ذلك مقابل وصل إستالم. 

Uالطلبة القدامىU :.بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذا إستحقوا أو رغبوا في ذلك  

U: الطلبة األجانبUضرورة القيام بالفحص الطبي قبل الترسيم   
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- رزنامة التسجيل اإلداري  و إستكمال وثائق التسجيل: 9  

 السنة و الشعبة تاريخ التسجيل اإلداري  و إستكمال وثائق التسجيل

   2018 سبتمبر05

 (من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال)

 أولى إجازة أســـــاسية في التصرف  

 أولى إجازة تطبيقية في التصرف

  2018 سبتمبر06

 (من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال)
 سنوات الثـــانية إجازة أساسية و تطبيقية ( جميع اإلختصاصات) 

                                                                 2018 سبتمبر07
 سنوات الثالثة إجازة أساسية و تطبيقية ( جميع اإلختصاصات) (من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال)

2018 سبتمبر 21و 20يومي    طلبة التسجيل اإلستثنائي (جميع المستويات) 

 2018 سبتمبر07

  (من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال)
 المـــاجستير( سنة أولى و سنة ثانية)

   

مالحظة : -ال يتم قبول الترسيم إذا كانت إحدى الوثائق المطلوبة منقوصة    

  وذلك إلدراج Uاإلتصال بمصلحة الشؤون الدراسيةU   (Admis avec credit)             -يتعين على الطلبة الناجحين بإمهال 
 أسمائهم على موقع الترسيم و إستكمال عملية الترسيم اإلداري.

 

 

 2018 سبتمبر 12- إنطالق الدروس: 10

 

- اليوم اإلعالمي المفتوح حول نظام الدراسات و االمتحانات بالمعهد : يحدد الحقا11  

 
U :مالحظات 

         -     يعتبر التسجيل عن بعد جزءا من عملية الترسيم.وال يعتبر الطالب مسجال بصفة فعلية إال إذا استكمل الترسيم 
 اإلداري و البيداغوجي داخل المؤسسة . 

     -  الطالب الذي ال يلتحق بمؤسسته خالل مدة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعرض للعقوبات المنصوص عليها     
.بالنظام الداخلي  

 

 المدير            


