
 

 الجمهورية التونسية 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة سوسة 
 بسوسة  الدراسات العليا التجاريةمعهد 

 

 
 

 

 2023-2022بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية  

 

ن إىل المعهد  بسوسة معهد الدراسات العليا التجاريةيعلم   بداية من صدور هذا البالغ.  www.inscription.tnحرصيا عبر الموقع أن التسجيل يتم وجوبا و  كافة الطلبة المنتمي 
 
 

ن بإعادة التوجيه أو النقلة:   1-التسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيي 
 

ي إلدراج أسمائهم عىل الطلبة اللذين تمت نقلتهم أو إعادة توجيههم سواء من طرف الجامعات أو من طرف اإلدا
رة العامة للشؤون الطالبية االتصال بمصلحة اإلعالمية بالطابق الثان 

ي أجل أقصاه يوم الجمعة  بالمؤسسة وذلك بعد تحصلهم عىل بطالقة التوجيه
   . 2022سبتمبر  09ف 

 
 

 2-معاليم التسجيل: 
 

 الماجستي   اإلجازة 
:  دينارا  36 الثالثة من اإلجازة: القسط األّول السنوات األوىل و   5دينارا معلوم التسجيل +  25 مفصلة كما يلي

ي للضمان االجتماعي + 
ي الصندوق الوطن 

يد +  02دنانبر معلوم االنخراط ف  دينار معلوم  02دنانبر معلوم البر
ي تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية + 

 . دينار معلوم بطاقة طالب  02االنخراط ف 
:  دينارا  38من اإلجازة: ة اني لثالقسط األّول السنوات ا دنانبر  5دينارا معلوم التسجيل +  25  مفصلة كما يلي

ي للضمان االجتماعي + 
ي الصندوق الوطن 

يد +  02معلوم االنخراط ف  ي   02دنانبر معلوم البر
دينار معلوم االنخراط ف 

بص دينار معلوم 02+ دينار معلوم بطاقة طالب  02تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية +  ي  البر
 . اإلجباري الصيف 

ي 
   دينارا  25: القسط الثانن
ي معا مالحظة: 

ن األول والثانن  . يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطي 

:  دينارا 66: القسط األّول دينارا معلوم   55 مفصلة كما يلي
ي   5التسجيل + 

ي الصندوق الوطن 
دنانبر معلوم االنخراط ف 

يد +  دنانبر معلوم 02للضمان االجتماعي +  دينار معلوم  02البر
ي تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية + 

دينار   02االنخراط ف 
 . معلوم بطاقة طالب 

ي 
   دينارا  55: القسط الثانن
ن األول  مالحظة:  يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطي 
ي معا 

 . والثانن
ن ة( )من غي  أبناء األساتذ بالنسبة ألبناء أعوان وزارة التعليم العاىلي  : المرسمي   

ي للضمان االجتماعي +  5: دنانبر مفصلة كما يىلي  11د بقيمة قسط وحيبالسنة األوىل والسنة الثالثة اجازة:  -
ي الصندوق الوطن 

يد + دنانبر معلوم ا 02دنانبر معلوم االنخراط ف   02لبر
ي تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية +  دينار معلوم االنخراط
طالب. معلوم بطاقة  02ف   

: دنانبر مفصلة   13قسط وحيد بقيمة  : ية إجازةبالسنة الثان - ي للضمان االجتماعي +  5 كما يىلي
ي الصندوق الوطن 

يد + دنانبر معلوم ا 02دنانبر معلوم االنخراط ف  دينار معلوم  02لبر
ي تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية +  االنخراط
بص معلومدينار  02معلوم بطاقة طالب +  02ف  ي  البر

. اإلجباري الصيف   
ي باالستظهار 

سيم عن بعد. بشهادة عمل الوىلي علما وأن الطالب معن  ي الحساب الخاص بأبناء أعوان وزارة التعليم العالي بالموقع الخاص بالبر
بصفة إجبارية وذلك حنر يتم إدراجه ف   

ي للطلبة )بالنسبة 
يد 02لتسجيل + د معلوم ا70ا دفعة واحدة )دينار  72يتم دفع كامل معلوم التسجيل  (تسجيل استثنان   ( دينارا معلوم البر

  
 

 الوثائق المطلوبة إلستكمال ملف التسجيل :  -3
 

ن للمؤسسة  بالنسبة للطلبة الجدد  ن من مؤسسة أخرى  بالنسبة للطلبة القداىم المنتمي   بالنسبة للطلبة القادمي 
تعمر وجوبا ثم تسحب من موقع  1بطاقة إرشادات عدد  -
: ا لمعهد عىل الرابط التالي  

http://www.ihecso.rnu.tn/fra/fiche 

تعمر وجوبا ثم تسحب من موقع  2بطاقة إرشادات عدد  -
 :  المعهد عىل الرابط التالي

http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil 

ي  -
عىل النظام الداخىلي للمؤسسة  االطالعوصل ف   

وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد  -  
ي  -

ون  نسخة ورقية تثبت انشاء حساب بريد الكبر  
 « Microsoft office 365 » 

صور شمسية )تحمل من الخلف االسم واللقب ورقم   02 -
وطنية ورقم الفريق واالختصاص(  بطاقة التعريف   

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -  
الدفبر الصحي  -  
 نسخة من بطاقة النجاح بالنسبة للمعنيير  بمناظرة مارس  -

تعمر وجوبا ثم تسحب من موقع  1بطاقة إرشادات عدد  -
 :  المعهد عىل الرابط التالي

http://www.ihecso.rnu.tn/fra/fiche 

تعمر وجوبا ثم تسحب من موقع  2بطاقة إرشادات عدد  -
 :  المعهد عىل الرابط التالي

http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil 

ي  -
الداخىلي للمؤسسة عىل النظام   االطالعوصل ف   

وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد  -  
صور شمسية حديثة العهد مع االعتماد عىل مقاييس   02 -

بطاقة التعريف الوطنية )تحمل من الخلف االسم واللقب  
 ورقم بطاقة التعريف وطنية ورقم الفريق واالختصاص(  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

وجوبا ثم تسحب من موقع  تعمر  1بطاقة إرشادات عدد -
 :  المعهد عىل الرابط التالي

http://www.ihecso.rnu.tn/fra/fiche 

تعمر وجوبا ثم تسحب من موقع  2بطاقة إرشادات عدد  -
 :  المعهد عىل الرابط التالي

http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil 

ي اإلطالع عىل النظام الداخىلي للمؤسسة  -
وصل ف   

وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد  -  
ي  -

ون  نسخة ورقية تثبت انشاء حساب بريد الكبر  
*«Microsoft office 365» 

ب ورقم  صور شمسية )تحمل من الخلف االسم واللق  02 -
 بطاقة التعريف وطنية ورقم الفريق واالختصاص(  

شهادة مغادرة   -  
نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود   -

 بمطابقتها لألصل  
الدفبر الصحي  -  
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -  
بطاقة تعيير  بالنسبة للقادمير  من مؤسسة أخرى   -  
شهادة تأجيل ترسيم إن وجدت   -  

 

 مالحظة هامة :  
ي بطاقة االرشادات صورة الهوية

م المقاييس التالية * يجب أن تكون الصورة المدرجة ف  مم عرض  35مم طول و 45: ويجب أن تحبر  
سيم عن طريق موقع الو بالنسبة للطلبة الجدد و *  ي أ حساب بريد يتعير  انشاء  ابالقادمير  من مؤسسات أخرى وعند دفع معاليم البر

ون  سيم بنواالستظ لكبر سخة ورقية تفيد  هار يوم البر
. انشاء ذلك الحساب   

 

 : ي الجامعي  4- الفحص الطب 
 

ي الباكالوريا و للطلبة الغبر المقيمير  بصفة قارة  2012جوان  02بتاري    خ  30: عمال بالمنشور عدد  الطلبة الجدد 
ي إجباري للناجحير  الجدد ف    وذلك  لتونسيةابالبالد فإن الفحص الطنر

ي أقرب مركز 
ي إل الفريق الصحي للمؤسسة ف  سيم وبطاقة طالب إال بعد تسليم الملف الطنر وذلك مقابل وصل   صحة أساسية لمقر سكن  الطالب. وال يمكن الحصول عىل شهادة البر

 استالم. 
ي ذلك. 

ي إذا استحقوا أو رغبوا ف   الطلبة القداىم : بإمكان الطلبة القداىم القيام بالفحص الطنر
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 واستكمال وثائق التسجيل :  انطالق الدروس روزنامة -5
 

  تاري    خ استكمال وثائق التسجيل  السنة و الشعبة 
سيم حرصيا من الساعة  يتم البر

الثامنة و النصف صباحا إل الساعة   
 الواحدة بعد الزوال 

 تاري    خ انطالق الدروس 
  2022سبتمبر  07 ربعاءاال السنوات األول إجازة جميع االختصاصات 

 2022سبتمبر  08 خميسال السنوات الثانية إجازة جميع االختصاصات  2022سبتمبر  12 االثنير  

 2022سبتمبر  09 جمعةال السنوات الثالثة إجازة جميع االختصاصات 
 2022سبتمبر  12االثنير   الماجستبر 

 
 

 مالحظات :   

سيم. وال يعتبر الطالب  - ي داخل المؤسسة. يعتبر التسجيل عن بعد جزءا من عملية البر سيم اإلداري والبيداغوجر مسجال بصفة فعلية إال إذا استكمل البر  

سيم شخصي و  - سيم حسب المستوىالبر ام بآجال المضبوطة للبر . يجب عىل الطلبة االلبر   

. ام الداخىلي الطالب الذي ال يلتحق بمؤسسته خالل مدة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالنظ  -  

سيم أن يتقدمو  2202-1202خالل السنة الجامعية شخصية أو صحية  ألسباببسحب ترسيم عىل الطلبة الذين تمتعوا  - ي أجل أقصاه يوم الجمعة ا بمطلب للبر
   . 2022سبتمبر  09ف 

سيم أن يتقدمو  2220-1202خالل السنة الجامعية لمدة سنة واحدة للعودة للدراسة بعد انقطاع راغبير  عىل الطلبة ال - ي أجل أقصاه يوم الجمعة ا بمطلب للبر
   . 2022سبتمبر  09ف 

سيم إذا كانت إحدى الوثائق المطلوبة منقوصة  ال يتم - . قبول البر  

ي إحدى سنوات الدراسة   -  
ن الدراسية وذلك إلدراج أسمائهم عىل موقع عىل المعدل خالل السنة الثالثة االتصال بمصلحة الشؤو  الذين تحصلوا  و يتعيرّ  عىل الطلبة المرتقير  بإمهال ف   

     (Admis avec crédit)      سيم اإلداري سيم واستكمال عملية البر . البر       

ىمي المفتوح حول نظام الدراسات واالمتحانات بالمعهد : يحدد الحقا  ال عاليوم اال  -  

 

 


