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   التونسية الجمهورية             
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة    
 التكنولوجية للدراسات العامة اإلدارة    

بسوسة التكنولوجية للدراسات العالي المعهد  
 

 

 2022-08-29 في سوسة 

 

 2023- 2022الجامعية بالغ التسجيل بالنسبة للسنة 
تعلم إدارة املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة كافة الطلبة الجدد والقدامى أن انطالق الدروس سيكون    

فان إكمال عملية التسجيل بالنسبة   لذلك  وتبعا  وماجستير  املستويات إجازاتلكل    2022سبتمبر    12االثنين  يوم  

 . 2022سبتمبر  08الى غاية   2022سبتمبر 05م  يو  ستكون بمقر املعهد بداية من 2023-2022للسنة الجامعية 

 : يتكون ملف التسجيل وجوبا من الوثائق التالية  

   :2202طلبة الجدد املتحصلين على باكالوريا بالنسبة لل  - 1

 https://isetso.rnu.tn/fra/fiche باملعهد الخاص الوابع موقبطاقة إرشادات تعمر بكل دقة من طرف الطالب على  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   -

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا  -

 )الخلفية بيضاء(صور شمسية حديثة العهد  03 -

املدرس ي   - الطب  قبل  من  مسلمة  طبية  بالفحص  والجامعيشهادة  القيام  للطلبة  يمكن  الطبي  ، 

سكناهم    باملستوصفات مقر  من  تعذرالقريبة  فترة   وإن  خالل  املعهد  بإدارة  بذلك  القيام  يمكن  ذلك 

   .2022سبتمبر  08الى غاية  2022سبتمبر 05ضرورة االستظهار بامللف الصحي من يوم  الترسيم مع

وذلك حسب الجدول  www.inscription.tnالجامعي صل في دفع معاليم الترسيم عبر موقع التسجيل و  -

 التالي:

 مبلغ القسط الثاني مبلغ القسط األول  مبلغ الجملي  الشعبة

د   30.000 د 38.000 د 68.000 اإلجازة في الهندسة الكهربائية  

د 68.000 امليكانيكيةاإلجازة في الهندسة  د 38.000  د   30.000   

د 68.000 اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية  د 38.000  د   30.000   

 د   25.000 33.000 د   58.000 اإلجازة في إدارة األعمال 

 . اإلشرافخاص بتكاليف بطاقة الطالب تدفع لسلطة   د 2.000إضافة مبلغ  عمالحظة: م

التكنولوجية  -2 للدراسات  العالي  املعهد  إلى  نقلتهم  او  توجيههم  إعادة  تمت  الذين  للطلبة  بالنسبة 

    2202بالنسبة لدورة سبتمبر بسوسة 

 https://isetso.rnu.tn/fra/ficheبطاقة إرشادات تعمر بكل دقة من طرف الطالب على موق الواب الخاص باملعهد  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا  -

 شهادة مغادرة مسلمة من املؤسسة األصلية  -
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 الخلفية بيضاء() عهداملصور شمسية حديثة  03 -

الطبي   - بالفحص  القيام  للطلبة  يمكن  والجامعي،  املدرس ي  الطب  قبل  من  مسلمة  طبية  شهادة 

بإد بذلك  القيام  يمكن  ذلك  تعذر  وإن  سكناهم  مقر  من  القريبة  فترة باملستوصفات  خالل  املعهد  ارة 

   2022سبتمبر  08الى غاية  2022سبتمبر 05من يوم  الترسيم مع ضرورة االستظهار بامللف الصحي

  www.inscription.tnالجامعي وصل في دفع معاليم الترسيم عبر موقع التسجيل  -

فهم مطالبون بإضافة نسخ مطابقة    2022بالنسبة للطلبة الذين وقعت نقلتهم للمعهد خالل دورة سبتمبر

 لألصل من بطاقات األعداد وأعداد التربصات املنجزة باملعهد األصلي. 

 املعهد القدامىبالنسبة لطلبة  -3

التسجيل   موقع  عبر  الترسيم  معاليم  دفع  في  الجدول   www.inscription.tnالجامعي  وصل  وذلك حسب 

 التالي:

املبلغ   الشعبة

 الجملي 

مبلغ القسط  

 ألول ا

مبلغ القسط  

 الثاني

د 38.000 د   68.000 اإلجازة في الهندسة الكهربائية  د   30.000   

د   68.000 اإلجازة في الهندسة امليكانيكية  د 38.000  د   30.000   

د   68.000 اإلجازة في تكنولوجيات اإلعالمية   د 38.000  د   30.000   

 د   25.000 د 33.000 د   58.000 اإلجازة في إدارة األعمال 

 د   70.000 د 78.000 د  148.000    الحوسبة السحابية وتطوير املنظومات املوزعة املاجيستير املنهي في  

د  148.000 املاجستير املنهي في هندسة املنظومات والتطوير السريع للتطبيقات   د   70.000 د 78.000 

د  148.000 واملواد املركبة املاجستير املنهي في صناعة البالستيك   د   70.000 د 78.000 

د  148.000 املاجستير املنهي في التصنيع املتكامل بالحاسوب   د   70.000 د 78.000 

د  148.000 قيادة األنظمة الصناعية املتصلة املاجستير املنهي في   د   70.000 د 78.000 

 خاص بتكاليف بطاقة الطالب تدفع لسلطة اإلشراف.   د 2.000إضافة مبلغ  عمالحظة: م

استثنائية:   -4 بصفة  املسجلين  املعهد  لطلبة  بصفة   بالنسبة  الترسيم  في  يرغبون  الذين  الطلبة  بالنسبة 

دفع معاليم .ثم  2022اكتوبر   15استثنائية في االمتحانات فهم مطالبون بتقديم مطلب كتابي في الغرض قبل  

     .(د73.000سنوي قدره )مبلغ  www.inscription.tnالترسيم عبر موقع التسجيل الجامعي 

 الكاتب العام

 صابر خليفي         
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