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أو الذين أعيد توجيههم إىل املعهد والطلبة القدامى أن الرتسيم   العايل للتصرف بسوسة كافة الطلبة اجلدد تعلم إدارة املعهد         
 املرحلة الثانية و   www.inscription.tn التسجيل عن بعد يتّم عرب املوقع املوحد املرحلة األوىل  :نييف مرحلت ابملؤسسة يتم

 .) الواثئق املطلوبة ( الرتسيم اإلداري

إىل غاية اتريخ  2022أوت  25بداية من اتريخ   www.inscription.tn: يتم عرب املوقع املوحد  التسجيل عن بعد (1
 .2022سبتمرب  10

إنشاء حساب بريد الكرتوين"  يتعني  www.inscription.tnعند دفع معاليم الرتسيم عن طريق موقع الواب
365Microsoft office " 

والثانية(  السنوات: األوىلوطلبة املاجستري ) والثالثة(األوىل والثانية  السنوات:حددت معاليم التسجيل عن بعد لكافة طلبة اإلجازة )
     :كاآليت

 القسط الثاين القسط االول املعلوم اجلملي املستوى التعليمي

 -د:معلوم الرتسيم 50موزعة  كاآليت :) د   58 طلبة اإلجازة 
د: معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان 5

د معلوم االخنراط يف تعاونية 1-االجتماعي  
د معلوم بطاقة 2-احلوادث  املدرسية واجلامعية 

 الطالب (

 د25   د 33

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/
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م الرتسيد:معلوم 110موزعة  كاآليت :)  د 118 طلبة املاجستري
د: معلوم االخنراط يف الصندوق الوطين  5-

 د معلوم االخنراط يف1-للضمان االجتماعي  
علوم مد 2-تعاونية احلوادث  املدرسية واجلامعية 

 بطاقة الطالب(

 

 د 63

 

 د 55

 .*يعفى من دفع القسط الثاين من معلوم التسجيل الطلبة املتمتعون مبنحة أو قرض جامعي
 .معلوم التسجيل كامال *ميكن للطلبة دفع

د معلوم االخنراط يف الصندوق 5اننري )د 8 مطالبون بدفع قسط وحيد بقيمة  مهنإفأبناء موظفي وعملة التعليم العايل،  إىل*ابلنسبة 
شريطة وذلك  د معلوم بطاقة طالب( 2د معلوم االخنراط يف تعاونية احلوادث املدرسية واجلامعية و1الوطين للضمان االجتماعي + 
 استظهارهم بشهادة عمل الويّل.

 : الرتسيم اإلداري )2 
 :اإلداري  رتسيمللالواثئق املطلوبة     

 الطلبة اجلدد:*

 وصل دفع معاليم التسجيل -1
 صور مشسية 2عدد – 2
 ةنسخة من بطاقة التعريف الوطني - 3
 الباكالوراي نسخة من شهادة -4
 نسخة من كشف أعداد الباكالوراي  - 5
 لدى الفريق الصحي ابملؤسسة.الدفرت الصحي  إيداع وصل  – 6
) ضرورة   https://isgs.rnu.tn/fra/ficheالرابط التايل :  علىعن بعد اليت مت تعمريها  اإلرشاداتنسخة من بطاقة  -7

 .تعمريها بكل دقة(
 ..نسخة من االستمارة اخلاصة جبامعة سوسة واملوجودة على الرابط التايل: -8

http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil.......................................... 
 لكرتوين )نسخة ورقية(.إاالستظهار مبا يفيد إنشاء حساب  -9

 :*الفحص الطيب اجلامعي

ويقع إيداع الدفرت الصحي للفريق  اجلامعي ابلنسبة للطلبة اجلدد يف أقرب مركز صحة أساسية ملقر سكناهمجيرى الفحص الطيب  –
 اإلداري.الصحي ابملؤسسة يوم الرتسيم 

 

http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil
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  اجلدد:الطلبة املوجهني *

  ( 09إىل  01) من  كافة الواثئق املطلوبة للطلبة اجلدد  -
  ابملؤسسة بطاقة التعيني -

 الطلبة القدامى أصيلي املعهد:إىل  ابلنسبة*

 وصل دفع معاليم التسجيل - 1
 صور مشسية 2عدد  -2 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 3
 )ضرورة https://isgs.rnu.tn/fra/ficheالتايل:  على الرابطبعد  تعمريها عننسخة من بطاقة اإلرشادات اليت مت  -4

 .تعمريها بكل دقة(
 والذي سيتم تعليقه لعموم الطلبة ابملعهد. الطلبة االطالع على النظام الداخلي املدرج على موقع الوابيتعني على كافة  –5
أو الغري مقيمني  األجانب ابلنسبة جلميع الطلبة إجباري الطيّب  الفحص :وغري املقيمني ابلبالد التونسية القدامى  الطلبة األجانب*

 ابجلمهورية التونسية وذلك ابلنسبة جلميع سنوات الدراسة.

 أخرى: للطلبة القدامى الوافدين من مؤسسات ابلنسبة -

 وصل دفع معاليم التسجيل- 1
 صور مشسية 2عدد -2
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - 3
 نسخة من شهادة الباكالوراي -4
 شهادة مغادرة - 5
 الدفرت الصحي - 6
 نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة  -7
) ضرورة   https://isgs.rnu.tn/fra/fiche التايل: على الرابطبعد  تعمريها عننسخة من بطاقة اإلرشادات اليت مت  -8

 .تعمريها بكل دقة(
 ...:نسخة من االستمارة اخلاصة جبامعة سوسة واملوجودة على الرابط التايل -9

......................http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil 
 365يتعني إنشاء حساب بريد الكرتوين "   www.inscription.tnعند دفع معاليم الرتسيم عن طريق موقع الواب-10

Microsoft office.)و جيب االستظهار يوم الرتسيم مبا يفيد إنشاء ذلك احلساب االلكرتوين )نسخة ورقية " 

http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil
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وتعمري والذي سيتم تعليقه لعموم الطلبة ابملعهد  يتعني على كافة الطلبة االطالع على النظام الداخلي املدرج على موقع الواب –11

 الرتسيم. وتعمريه يومعلى الشرف يقع تسلمه  تصريح
 .بطاقة التعيني -12

 روزانمة الرتسيم اإلداري 

 2022سبتمرب  12اتريخ انطالق الدروس: االثنني   3)

 تنبيه هام: 

يف اجملال  اإلدارياالداري، ويتعرض الطالب الذي ال يقوم ابلتسجيل  الرتسيماملعاليم مقام  التسجيل عن بعد ودفع ال يقوم -
 )تقدمي الواثئق املطلوبة( إىل شطب امسه من قائمة الطلبة املسجلني ويقع متكينه من اسرتجاع املعاليم اليت قام بدفعها.املضبوطة  

املنصوص عليها ابلقانون الداخلي واليت تصل إىل احلرمان الطالب الذي ال يلتحق ابملعهد ابآلجال املذكورة أعاله يتعرض للعقوابت -
 .2023-2022من التسجيل يف السنة اجلامعّية 

 .يتعني على كافة الطلبة االطالع على النظام الداخلي املدرج على موقع الواب-

 

 

 املدير

 أمين بن رجب  

 

 اتريخ التسجيل االداري وتقدمي الواثئق السنة والشعبة
 2022سبتمرب 10إىل  06أايم  كافة طلبة اإلجازة ) السنوات األوىل والثانية والثالثة (

 2022سبتمرب 10اىل  06 أايم 

 حيدد التاريخ الحقا مبقتضى بالغ اجستري حبث واملاجستري املهينطلبة امل


