
ي االجازات
 
 التكوين عن بعد ف

 بسوسة التكنولوجية للدراسات العالي  لمعهدبا

 2023 2022للسنة الجامعية  للتسجيل القائمة األولية للطلبة المقبولي   

سيمنعلمكم أنه تم قبولكم     للتر
   ف 

 )أنظر القائمات المصاحبة(.  اختصاص: االجازة عن بعد ف 

  أجل أقصاه يوم ترسيمكم بالوثائقوعليه فأنتم مدعوون الستكمال ملف 
 . 2022سبتمبر  24 سبتال المذكورة أسفله ف 

يد عىل العنوان  : وذلك عن طريق التر  التال 

 سوسة 4023حي الرياض  135المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة ص.ب 

 

 قسم تكنولوجيا االعالمية اختصاص: برمجة األنظمة المعلوماتية  

Licence en Technologie de l'informatique : Développement des Systèmes d'Information - Cours à 

distance 

 
Nom 

 
Prénom 

Zied Bennani 

Mhadhbi Mohamed Amine 

Chouigui Neder 

Anouar Gmach 

Abbassi Hichem 

Chermiti Seif eddine 

Beltaif Fares 

Ebdelli Ahmed 

Ftata Manel 

Boudriga Zeineb 

KRID RAMI 

Fathallah Khaled 

Hammami Ahmed 

Hamrouni Zied 

Ben Hadj 
Hammouda Mohamed Yosri 

Benzid Rafik 

Nouira Meriem 

L’abed Khouloud 

Issaoui Nour 

Abid Abir 

Essid Ammar 

ATTIA SLAH 

JLASSI Atef 

mazroui wassim 

Mazroui Walid 

Mahjoub Alaeddine 

Ben Mleh Mohamed 

Trabelsi 
Mohamed 
Abdelkader 

Roua Dhriwa 



JEMMALI sahbi 

Saibi Chames eddin 

Kazziz Wissem 

Yosri Boubaker 

El Ichi Mohamed Ali 

RHIF Marouen 

MEDDEB HAMZA 

Missaoui Kacem 

Jlassi Yosra 

Messaoudi Molka 

Abroug Montassar 

Foued Nasr 

Boujdaria Hamza 

Sdiri Haythem 

Ghaith Berriri 

Daldoul Amina 

Hamrouni Zied 

Boubaker Achraf 

Ben slama Chaima 

Saber Khalfallah 

Khalfallah Mohamed Habib 

Karmani Malek 

Baananou Hamdi 

Tekaya Siwar 

Kéchiche Dhouha 

Chtir Imen 

 قسم العلوم االقتصادية اختصاص: إدارة األعمال 

Licence en Sciences Economiques et de Gestion : Management des Affaires - Cours à distance 
 

 
Nom 

 
Prénom 

Meftah Khawla 

Essridi Mohamed sadak 

Ben kilani Nesrine 

ayat oumayma 

Bouchoucha Nouran 

Amdouni Amal 

Khaled Fendri 

Ben hassen Sameh 

Ben hassine Abir 

Elmeher Mohamed zied 

Harrabi Malek 

Omar Talmoudi 

BRINI AMEL 

Chabbah Khouloud 

Gabsi Karim 

Hamdi Farjaoui 

Dhrifa Mohamed 

Ben letaifa Ali nader 

Moneme Habli 

Brahem Dorra 

Nouha Zairi 

Lanouar Manoubi 



cherif chiraz 

Benmbarka Khouloud 

Bahri Jihen 

Boussaida Oumaima 

Dorai Haifa 

Khemiri Yasmine 

Braham 
Mohamed 
Naceur 

Chaima Ferchichi 

Ibtissem Baccari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سيم  وثائق البر

قيا المهنية بسوسة يتكون من:   ملف خاص بمعهد البر

قيا  المطلب المصاحب    -1  معمرا.  المهنية الخاص بمعهد التر

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية    -2

 شهادة عمل أصلية    -3

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا    -4

شح 02   -5  ظرفي   خالص  المعلوم يحمالن عنوان المتر

 صورة شمسية    -6

سللليم قدره    -7 قية العليا لل لللسل  سلللوسلللة" يدف  بالحسلللا   دينارا )األصلللل  120وصلللل يسلللديد معلوم التر "باسلللم "معهد التر

.  05500000022319302150: الجاري عدد   بالبنك التونسي

 ملف خاص بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة يتكون من: 

   )votre fiche Remplissez(   ←     https://isetso.rnu.tn/fra/fiche) الللللدخول ال موق  المعهللللد  -1

 وتعمت  بطاقة االرشادات الخاصة بالطالب بكل دقة ثم طباعتها. 

ف  -2 ام بالقانونترصيللللح عىل الشر  ( ممص  من طرف الطالب. )المرفقالداخىل  للمعهد  والتر 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -3

 نسخة من شهادة العمل  -4

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا -5

 نسخة من بطاقة أعداد الباكالوريا -6

   شمسية صور 02 -7

شح   -8  ظرف يحمل عنوان المتر

سيم قدره وصل يسديد من  نسخة -9 قية العليا لل سل  سوسة" 120معلوم التر  دينارا )األصل( "باسم "معهد التر

 

 

تيب تشبك ال : ملفات كل ملف عىل حدة بالبر ي
يد عا الباكالوريا ثم الوثائق األخرى و ترسل م -نسخة بطاقة التعريف–صورة  االتر بالبر

 يحمل عبارة :   كبب  الحجممن النوع   داخل نفس الظرف

ي اال  : تعليم عن بعد 
 
ي وقع قبولكم فيها : جازة ف

 ) االجازة التر

 عىل العنوان التالي :  

 سوسة 4023حي الرياض  135المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة ص.ب 

 

 

https://isetso.rnu.tn/fra/fiche)%20%20%20%20←%20%20(Remplissez
https://isetso.rnu.tn/fra/fiche)%20%20%20%20←%20%20(Remplissez


 ارشادات

 

 موق  المعهد العال  للدراسات التكنولوجية

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

 والمستوى أوالب اختيار االختصاص لتعمت  بطاقة االرشادات يج

 

Filière*  

1-- LA en Technologie de l'informatique : Développement des Systèmes d'Information - Cours à 

distance 

 
1- LA en Génie Electrique : Automatismes et informatique industrielle - Cours à distance 

 
2- LA en Sciences Economiques et de Gestion : Management des Affaires - Cours à distance 

 

1  *Niveau 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 هام جدا

 كل مطلب يصل خارج اآلجال المحددة ال يأخذ بعي   االعتبار . 
يد  ال يقبل أي مطلب اال عن طريق البر

 

 التالي :لمزيد االستفسار االتصال على البريد االلكتوني 

Adresse mail : ipstsousse@cnfcpp.tn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 نظام داخلي لتسيري الدروس عن بعد
لنظام او املكونني، تدعوكم إدارة املعهد الحرتام يف إطار إحكام سري الدروس عن بعد خالل احلصص احلضورية )التجميع( ابملعهد و حرصا على توفري الضماانت املادية و املعنوية للمتكونني 

 الداخلي لسري هذه الدروس و امللخص يف النقاط التالية:

 * يعترب هذا النظام التزاما معنواي يتحتم على كل متكون اإلطالع عليه و العمل به

 * يعتمد التكوين و التقييم النظام الداخلي و التقين و البيداغوجي املعمول به ابملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

 * تعترب شهادة النرسيم و بطاقة التعريف الوطنية الوثيقة الرمسية اليت ختول للمتكون الدخول للمعهد. جيب االستظهار هبا عند كل طلب.

 نتظار ارتقاء الدفعة املوالية. نية املقبلة يف االتكوي* إذا أصبح العدد اجلملي للشعبة الواحدة اقل من عشرة يف حالة االنقطاع عن التكوين أو رسوب بعض املتكونني، يقع أتجيل انطالق السنة 

 :ضمان حسن سري الدراسة والنظام يف املؤسسةيتحتم على كل املتكونني  -1
 احلضور يف لباس الئق. -

 احرتام بعضهم البعض داخل املعهد. -

 احرتام توقيت الدرس. -

 احلفاظ على ممتلكات املعهد. -

 عدم استعمال اهلاتف اجلوال خالل الدرس. -

 دخني و إدخال املأكوالت و املشروابت إىل املعهد.عدم الت -

 عدم إدخال أي مادة قد تشكل خطرا على املمتلكات. -

 ال ميكن للمرسم تغيري فريقه و اختصاصه. -2

 ينجز عن الغياابت املتكررة احلرمان من اجتياز االمتحان النهائي. -3

 تسلم شهادة الرتسيم مرة واحدة بعد دفع معاليم التسجيل. -4

 مة الفعل جسامد، ميكن أن يقوض النظام الداخلي للمعهد، أو ميس من ممتلكاته أو إطاره البيداغوجي أو اإلداري، كل غش أو حماولة غش يعرض صاحبه حسب كل ضرر متع
 بعد إحالته إىل جملس التأديب إىل عقوابت أتديبية وفقا للقوانني اجلاري هبا العمل.  

 

 إنين املمضي أسفله:

اللقب:....................................................................................................................االسم و   

 ب.ت.و عدد:..........................................................بتاريخ: ...............................................

                  2                   3   1ين عن بعد مستوى:   الفصل:تكو 

 أشهد أنين اطلعت عل القانون الداخلي للمعهد اخلاص بتنظيم دروس عن بعد و وافقت عليه.

 

 

 إمضاء املتكون

 

 

 



 

 

 تصريح على الشرف

 

إنني الممضي أسفله   

 

........................................................................................................................................................................االسم:  

 

........................................................................................................................................................................ اللقب:  

 

........................................................................................................................................................ تاريخ الوالدة:  

 

.......................................................................................................................................................... مكان الوالدة:  

 

........................................................................................................................... عدد بطاقة التعريف الوطنية:  

 

..................................................................................................................................................... تاريخ اإلصدار:  

 

من مؤسسات التعليم العالي.جامعية  الشرف أنني غير مسجل بأي مؤسسةأصرح على   

 

 

../........./.............................في........................... التاريخ:  

 

 

 اإلمضاء

 

 

 

 

 



 

 لمرحلة تكوين مستمر مطلب ترشح ______________________الدورة :

 

 لجمهورية التونسيةا

 التشغيلالتكوين المهني ووزارة 

 المهنيةالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية 

 

 

 ___________________________________________ ب ت و : _______________________________________االسم واللقب : 

 ______________________________________ : مدنيةالحالة ال _________________ مكانها : _____ / ___ / ___تاريخ الوالدة: 

 ________________________________________________________________________________________العنوان الشخصي : 

 ____________________________________ اإللكتروني : البريد ____________________________ رقم الهاتف الجوال )إجباري( :

 ____________________________________المهنة :  -  النشاط :

 _________________________________المؤسسة :  - 

 __________________________________ األقدمية : - 

 إدارية   صناعية 

 خدمات  حرفية 

 _________________________________________________________________________________ عنوان المؤسسة : - 

 

 :  المستوى التعليمي

 البكالوريا 

 ______________: الشعبة 

 _______________: السنة

 

 (في الخانة المناسبة Xضع عالمة )المرحلة التكوينية المطلوبة : 

 ادارة أعمال : اختصاص  تكوين عن بعد        اجازةAA 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة: المؤسسة   

 تكنولوجيا االعالمية: اختصاص  تكوين عن بعد        اجازة TI 
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة: المؤسسة   

 تكوين عن بعد        اجازة 

 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة: المؤسسة  AIIآلية واعالمية صناعية: اختصاص 

  

 _________________في  ______________ : ـحرر ب

 

 اإلمضاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إرفاق هذا المطلب ب :

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  02-

 أصلية مع نسخة شهادة عمل -

 الباكالوريامن شهادة مطابقة لألصل نسخة  02 -

 ظرفين خالصي المعلوم يحمالن عنوان المترشح 02 -

 صورة شمسية 02 -

د )أصلي مع نسخة( يحمل االسم  ورقم ب ت و   120وصل خالص ب   -

 بالحساب التالي :

Banque de Tunisie -IPST Sousse au nom de 022 319302.1 


