
 

                                                                                                                        

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 بالغ تسجيل الطلبة

 بعنوان السنة الجامعية 6102-6102
 

 

 

 

أن التسجيل يتّم وجوبا  المدرسةكافة الطلبة المنتمين إلى  المدرسة العليا للفالحة بماطريعلم مدير  

 :حسب الروزنامة التالية   www.inscription.tnوحصريا عبر الموقع الموحد 

 

 : تسجيل الطلبة عن بعد -0

سبتمبر  01بالنسبة لطلبة تكوين المهندسين وقبل يوم  5102سبتمبر  3يتم التسجيل عن بعد قبل يوم 

 .بالنسبة لطلبة اإلجازة التطبيقية 5102

 

 : معاليم التسجيل  -6

 مفصلة  مليم 011و دينارا 01:  (أولى و ثانية إجازة تطبيقية)القسط األول للمرحلة األولى

 :كما يلي 

دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان  2+ لوم التسجيل دينارا مع 31)

مليما معلوم االنخراط في تعاونية  3011+ ديناران معلوم البريد  15+ االجتماعي 

 (.الحوادث المدرسية والجامعية

 دينارا  31:  القسط الثاني للمرحلة األولى 

 ( يقية وكل سنوات التكوين الهندسيسنة ثالثة إجازة تطب) القسط األول للمرحلة الثانية : 

 :مفصلة كما يلي  مليم 011و دينارا  21  

دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان  2+ دينارا معلوم التسجيل  01)

مليما معلوم االنخراط في تعاونية  3011+ ديناران معلوم البريد  15+ االجتماعي 

 (.الحوادث المدرسية والجامعية

 دينارا  01.111:  قسط الثاني للمرحلة الثانيةال 

 

يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل المطلوب  :مالحظة

 .في هذه الحالة مجموع معلومي القسط األول والثاني

 

 
 

 ة التونسيةالجمهوري
 
 

والموارد المائية  وزارة الفالحة

 والصيد البحري 

 ----

مؤسسة البحث والتعليم العالي 

 الفالحي

 وزارة التعليم العالي 

 -----

 قرطاجة جامع



 

                                                                                                                        

 

 

 :الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل  -3

 

لتعريف اصور شمسية، نسخة من بطاقة  0ل دفع معاليم التسجيل، وص: بالنسبة للطلبة الجدد - 

 0، نسخة من بطاقة التعيين نسخة من شهادة الباكالوريا، ،الوطنية، نسخة من كشف أعداد الباكالوريا

 .والدفتر الصحي ظروف متنبرة تحمل عنوان الطالب 

نسخة و صور شمسية 5م التسجيل ووصل دفع معالي: بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة  -

 .من بطاقة التعريف الوطنية

صور شمسية  0وصل دفع معاليم  التسجيل و: بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى -

نسخة من بطاقة و ت السابقة مشهود بمطابقتها لألصلوشهادة مغادرة ونسخ من كشوف األعداد للسنوا

 .التعريف الوطنية

 

 :الفحص الطبي الجامعي  -4

 

نظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحة أساسية  :الطلبة الجدد  -

ة بماطر جميع الطلبة الجدد الموجهين إليها أنه عليهم االستضهار حكناهم،تعلم المدرسة العليا للفاللمقر س

وذلك للحصول على شهادة التسجيل وبطاقة  بوصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة

أما بالنسبة إلى الجدد المعنيين باللقاءات الطبية فإنه يتعين عليهم االتصال بالفريق الصحي . الطالب

لدى اإلدارة بما يفيد ذلك ليتمكنوا من الحصول على جميع  االستظهاربالمؤسسة وإتمام هذه العملية و

 (، بطاقة الطالبشهادة التسجيل)وثائقهم الجامعية 

 

 .بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذ استحقوا ورغبوا في ذلك :الطلبة القدامى  -

 .5102سبتمبر  00من يوم بداية :  يجرى الفحص الطبي بالمؤسسة 

 

 :روزنامة انطالق الدروس  -2

 

 :حسب الجدول التالي تنطلق الدروس 

 

 السنة والشعبة
واستكمال وثائق تاريخ انطالق الدروس 

 التسجيل

 5102سبتمبر  3 السنة األولى مهندس وطني 

 5102سبتمبر  7 السنوات الثانية والثالثة مهندس وطني 

 5102سبتمبر  01 السنة األولى إجازة تطبيقية 

 5102سبتمبر  00 السنوات الثانية والثالثة إجازة تطبيقية

 

 

 لمطلوبة المذكورة أعالهيتعيّن استكمال التسجيل بتوفير الوثائق ا. 



 

                                                                                                                        

  الطالب الذي ال يلتحق بمؤّسسته خالل مّدة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعرض

 .الداخلي بالنظامللعقوبات المنصوص عليها 

 

 :لطلبة التسجيل االستثنائي بالنسبة -6

 

سجيل يتعين على الطلبة الذين استوفوا حقهم في الترسيم أن يبادروا بتقديم مطالب في الت 

 . 5102سبتمبر  05وذلك قبل يوم  5100/5102االستثنائي مرفقة بكشف األعداد للسنة الجامعية 

 
       

 

 

 

 

 

 


