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 ةــبـل الطلــبـالغ تسجي
 2018/2019بعنوان السنة الجامعية 

 
بالنسبة للسنة أّن التسجيل  بسوسة  االتصالل وخدمات العالي للنق المعهد ليكن في علم كافة طلبة

 www.inscription.tn :الموقع الموحديتّم وجوبا وحصريا عبر  8201/9201الجامعية 
 حسب الروزنامة التالية :

 

 تسجيل الطلبة القدامى عن بعد  – 1
  

 التسجيــلمـواعيـد  

 إلــى من

 2018 سبتمبر 12 2018 أوت 06 الناجحون في الدورة الرئيسية

 2018سبتمبر  12 2018 أوت 06 بعد اإلعالن عن نتائج دورة التداركبقية الطلبة 

 2018سبتمبر  15 2018سبتمبر  Dérogataires  01 –ستثنائي اتسجيل 

 

  الطلبة الجـدد عن بعد تسجيل  – 2
 

 المـوّجهـون في
 مـواعيـد التسجيــل

 إلــى من

 2018سبتمبر  12 2018 أوت 02 الدورة األولى

 2018سبتمبر  12  2018 أوت 08 الدورة الثانية

 2018سبتمبر  12 2018أوت  14 الدورة النهائية
 

 تسجيل طلبة الماجستير عن بعد  – 3 

يتعّين على الطلبة المرّخص لهم بالتسجيل بالماجستير القيام بعملية التسجيل عبر الموقع في أجل أقصاه 
 .2018سبتمبر  12يوم 

 

 معاليم التسجيل  – 4
 :مرحلة اإلجازة 

 دينارا مفّصلة كما يلي : 38 اإلجازةمرحلة لطلبة  القسط األّول 
دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان  5دينارا معلوم التسجيل،  30)

دينار معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث  01ديناران معلوم البريد و 02االجتماعي، 
 .المدرسية والجامعية(

  دينارا 30 اإلجازةمرحلة القسط الثاني لطلبة. 

 :مرحلة الماجستير 

 دينارا مفّصلة كما يلي : 78 الماجستير مرحلةبللتسجيل  القسط األّول 
دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان  5دينارا معلوم التسجيل،  70)

في تعاونية الحوادث المدرسية  االنخراطدينار معلوم  01و ديناران معلوم البريد 02، االجتماعي
 والجامعية(.

  دينارا 70 بمرحلة الماجستيرالقسط الثاني من معاليم التسجيل. 

 الجمهورية الّتونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة سوسة
 بسوسة االتصالالمعهد العالي للنقل وخدمات 

 

 سوسة في: ....................    

http://www.inscription.tn/
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معلوم بذلك قد تم دفع  يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األّول والثاني معا ويكون مالحظة :

 .بعنوان السنة الجامعيةالتسجيل المطلوب 
 

 :التسجيل االستثنائي 
 دينارا. 72: التسجيل االستثنائي في االمتحاناتمعاليم  -
 

 

 المطلوبة الستكمال ملّف التسجيل الوثائق  – 5
 

 الطلبة الجدد بالنسبة إلى : 

  تعمر ثّم تسحب من موقع واب المعهد الرابط التالي: 1 عددإرشادات بطاقة 
 http://www.istls.rnu.tn/fra/fiche 

  تعمر ثم تسحب على الرابط التالي: 2عدد بطاقة إرشادات 
 www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil 

  صور  4 وصل دفع معاليم التسجيل، ،نون الداخلي للمعهدنسخة ممضاة من القا
شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من كشف أعداد البكالوريا والدفتر 

 الصحي.

 بالنسبة إلى الطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة : 

  تعمر ثّم تسحب من موقع واب المعهد الرابط التالي: 1 عددإرشادات بطاقة 
 http://www.istls.rnu.tn/fra/fiche 

  تعمر ثم تسحب على الرابط التالي: 2عدد بطاقة إرشادات 
 www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil 

 صور شمسية 4وصل دفع معاليم التسجيل و ،نون الداخلي للمعهدنسخة ممضاة من القا 

 

 بالنسبة إلى الطلبة القدامى القادمين من مؤّسسة أخرى : 

  تعمر ثّم تسحب من موقع واب المعهد الرابط التالي: 1 عددإرشادات بطاقة 
 http://www.istls.rnu.tn/fra/fiche 

  تعمر ثم تسحب على الرابط التالي: 2عدد بطاقة إرشادات 
 www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil 

 صور  04، وصل دفع معاليم التسجيل، نسخة ممضاة من القانون الداخلي للمعهد
إعادة التوجيه، نسخة من مطبوعة الترخيص على النقلة أو و شهادة مغادرةشمسية، 

ونسخ من  نسخة من كشف أعداد البكالوريا والدفتر الصحي بطاقة التعريف الوطنية،
 .مشهود بمطابقتها لألصل كشوف األعداد للسنوات السابقة

 

 الجامعي الفحص الطّبي – 6
 

  :نظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطّبي الجامعي في أقرب مركز صّحة أساسية الطلبة الجدد
الطّبي لدى الفريق الصّحي عليهم االستظهار بوصل إيداع الملّف فأنه يستوجب لمقّر سكناهم، 

 بالمؤّسسة وذلك للحصول على شهادة التسجيل وبطاقة طالب.
بالفريق الصّحي  االتصالبالنسبة إلى الطلبة الجدد المعنيين باللقاءات الطبية فإّنه يتعّين عليهم  أّما

لدى اإلدارة بما يفيد ذلك ليتمّكنوا من الحصول على  واالستظهاربالمؤّسسة وإتمام هذه العملية 
 جميع وثائقهم الجامعية )شهادة التسجيل، بطاقة الطالب(.

 

 بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطّبي إذا استحقوا ورغبوا في ذلك.: الطلبة القدامى 

 
 

http://www.istls.rnu.tn/fra/fiche
http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil
http://www.istls.rnu.tn/fra/fiche
http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil
http://www.istls.rnu.tn/fra/fiche
http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil
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 واستكمال وثائق التسجيل الدروس انطالقروزنامة  – 7
  

   تنطلق الدروس حسب الروزنامة التالية : 
 

 تاريخ انطالق الدروس استكمال وثائق التسجيل السنــة والشعبــة

 2018سبتمبر  12يوم  2018ر  ــسبتمب 10وم ي جميع االختصاصاتلالسنوات األولى 

 2018سبتمبر  12يوم  2018ر  ــسبتمب 12وم ي جميع االختصاصاتبقية المستويات ل

 

 .يتعّين استكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله 

  الطالب الذي ال يلتحق بمؤسسته خالل األسبوع األول النطالق الدروس يعّرض نفسه
 للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالنظــام الـداخلي للمؤسسة.

 

 
 


