جـامعة سىسـة
المدرسة العليا للعلىم و التكنىلىجيا
بحمام سىسة

بـــــالغ
تسجٌــل الطلبـــة للسنة الجـــامعٌة 7148-7143
تعلم إدارة المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة كافة الطلبة المنتمين إليها أن التسجيل بالمدرسة يتم على مرحلتين :
 .1التسجٌـــــل عن بعد:
يت ّم خالص معاليم التسجيل حصريا عبر موقع التسجيل عن بعد  www.inscription.tnو ذلك بداية من يوم  14أوت  7143و
تكون معاليم التسجيل كما يلـــي:
المعلوم الجملً للتسجٌل

القسط األول

القسط الثانً

مرحلة التكوٌن
المرحلة التحضيرية (كافة السنوات)

 87د

 34د

 43د

االجازة األساسية واإلجازة التطبيقية (كافة السنوات)

 87د

 47د

 43د

ماجستير البحث و الماجستير المهني (كافة السنوات)

 137د

 87د

 83د

التسجيل االستثنائي(كافة السنوات و جميع االختصاصات)

 87د (قسط واحد)

هذا وتؤكد اإلدارة على:
-

أن معاليم التسجيل المذكورة أعاله تتضمن  33د معلوم االنخراط في الصنندو النوطني للضنمان االجتمناعي  30د معلنوم البريند
و 31د معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.
أنه ي عفى من دفع القسط الثاني كل طالب متحصل على منحة جامعية أو على قرض من أحد الصنادي االجتماعية.
أننه بالنسننبة ألبننناو أعننوان التعلننيم العننالي و البحننث العلمنني تكننون معنناليم التسننجيل  88د و يتوجننب علننيهم االتصننال بننادارة المدرسننة
مصننحوبين باننهادة عمننل الننولي (األب أو األم) و بنسننخة مننن بطاقننة التعرين الوطنيننة للننولي حتننى يننتم إدراج أسننمائهم علننى موقننع
التسجيل عن بعد.

 .2التسجٌـــــل اإلداري:
بعد إتمام عملية التسجيل عن بعد يتوجب على كنل طالنب أن يقنوم بالتسنجيل اإلدار بصفةة خصصفٌة و يكنون ذلنك بمقنر المدرسنة و
حسب الروزنامة التالية.
المرحلة التحضيرية
اإلجازات (جميع االختصاصات)
الماجستير(جميع االختصاصات)
التسجيل االستثنائي

السنة الثانية
السنة األولى
 08أوت 2827
 29أوت 2827
 87سبتمبر 2827
 86سبتمبر2827
 22سبتمبر 2827
 22سبتمبر 2827
من  22الى  29سبتمبر 2827

السنة الثالثة
 88سبتمبر 2827

هـــــام جــدا :كل طالب لم يلتزم بآجــال التسجيل المحددة أعاله يعتبر متصلٌــــا عن حقه في الترسيم.
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يتكـوّ ن مل

الترسيم من الوثائ التالية:



بالنسبة للطلبة الجدد (باكالورٌا :)7143
 -2وصل دفع معاليم التسجيل (يقع استخراجه من موقع التسجيل عن بعد)
 -2تعمير بطاقة اإلراادات واإلمضاو عليها (يقع تسلمها من إدارة المدرسة)
 -0نسخة من بطاقة التعري الوطنية
 -4صورتان امسيتان
 -2مضمون والدة باللغة الفرنسية
 -6نسخة من اهادة الباكالوريا ماهود بمطابقتها لألصل
 -7نسخة من كا أعداد الباكالوريا ماهود بمطابقتها لألصل
 -8وصل إيداع المل الصحي لدى الفري الطبي المتواجد بالمدرسة
 -9اهادة تفيد إجراو الفحص الطبي



بالنسبة للطلبة القدامى المنتمٌن إلى المؤسسة:
يتكون المل



من الوثائ .2-4-0-2-2

بالنسبة للطلبة القدامى الوافدٌن من مؤسسة جامعٌة أصرى:
يتكون المل من الوثائ  8-7-6-2-4-0-2-2و ما يلى:
 -28نسخة من كاوفات األعداد للسنوات الجامعية السابقة ماهود بمطابقتها لألصل
 -22أصل اإلذن بالتسجيل المسلم من طر جامعة سوسة
 -22اهادة سيرة جامعية من المؤسسة األصلية



بالنسبة لطلبة السنة األولى الناجحٌن فً مناظرة إعادة التوجٌه:
عالوة على الوثائ  9-8-7-6-2-4-0-2-2يستوجب إضافة األصل من بطاقة تعيين بالمدرسة.

 .0روزنــــامة انطـــالق الــدروس:
تنطل الدروس حسب الروزنامة التالية:


ٌوم االثنٌن  11سبتمبر  2017بالنسبة للمرحلة التحضيرية.



ٌوم الثالثاء  12سبتمبر  7143بالنسبة لمرحلتي اإلجازة والماجستير.

المدٌـــــــر
األستاذ صلٌةة المبـروك
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