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 بالغ تسجيل الطلبة

 2023-2022بعنوان السنة الجامعية 
 

  

يعلم مدير المدرسة العليا للفالحة بماطر كافة الطلبة المنتمين والموجهين إلى المدرسة أن التسجيل يتّم وجوبا 

 حسب الروزنامة التالية:  www.inscription.tn  وحصريا عبر الموقع المّوحد 

 

 

 تسجيل الطلبة عن بعد  -1
 

 يتم التسجيل عن بعد قبل

  تكوين المهندسينبالنسبة لطلبة  2022سبتمبر  01يوم  -

 إلجازةبالنسبة لطلبة ا 2022سبتمبر  12يوم  -

 

 معاليم التسجيل  -2
 

  )لي :يمفصلة كما  مليم 400دينارا و  40:  القسط األول للمرحلة األولى )أولى و ثانية إجازة 

ديناران  02 دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي + 5دينارا معلوم التسجيل +  30)

 مليما معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية(. 3400معلوم البريد + 

 دينارا  30: القسط الثاني للمرحلة األولى 

 الهندسي( الثانية )سنة ثالثة إجازة و كل سنوات التكوين  القسط األول للمرحلة: 

 مليم مفصلة كما يلي : 400دينارا و  50 

ديناران  02 دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي + 5دينارا معلوم التسجيل +  40)

 درسية والجامعية(.مليما معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث الم 3400معلوم البريد + 

 دينارا  40.000: القسط الثاني للمرحلة الثانية 

ي هذه فمطلوب يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل ال مالحظة:

 الحالة مجموع معلومي القسط األول والثاني.

 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملّف التسجيل -3
 

 - لطلبة الجددبالنسبة ل 
 

صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من كشف أعداد  02دفع معاليم التسجيل،  وصلإجازة: 

الباكالوريا ونسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل، بطاقة التعيين، ظرف متنبر يحمل العنوان 

 .الصحيالشخصي للطالب والدفتر 
 

 المــــدرسة العليـــــــا للفــــالحـــة بمـــــــــاطر

 

 

  الموارد المائية و والصيد البحري وزارة الفالحة  
 

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 جامعة قرطاج

 ة       ــــــونسيـــــة التـــــوريـهــمـالج

 

 

http://www.inscription.tn/
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صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من كشف  02فع معاليم التسجيل،  وصل د : مهندس وطني

أعداد الباكالوريا، نسخ من شهادة الباكالوريا و من كشف األعداد للسنة األولى والثانية تحضيري مشهود بمطابقتها 

 .غادرة، الدفتر الصحي وشهادة الم )ة(لألصل،  ظرف متنبر يحمل العنوان الشخصي للطالب

 

 -  نسخة من  شمسية، ةالتسجيل، صوروصل دفع معاليم  المؤسسة:بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى

 بطاقة التعريف الوطنية 

 

 -  : قة من بطا وصل دفع معاليم  التسجيل ،  نسخةبالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى

مطابقتها بة ونسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود صورشمسية وشهادة مغادر 2التعريف الوطنية، و 

 .لألصل و ظرف متنبر يحمل العنوان الشخصي للطالب )ة( 

 

 الفحص الطبّي الجامعي -4

ر ة لمقنظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحة أساسي الطلبة الجدد : -

داع ر بوصل إيستظهارسة العليا للفالحة بماطر جميع الطلبة الجدد الموجهين إليها أنه عليهم االسكناهم، تعلم المد

إلى  النسبةبالملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة وذلك للحصول على شهادة التسجيل وبطاقة الطالب. أما 

ملية و ذه العهحي بالمؤسسة وإتمام الجدد المعنيين باللقاءات الطبية فإنه يتعين عليهم االتصال بالفريق الص

، بطاقة لتسجيلااالستضهار لدى اإلدارة بما يفيد ذلك ليتمكنوا من الحصول على جميع وثائقهم الجامعية )شهادة 

 الطالب(

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

 .2022سبتمبر  01ن يوم يجرى الفحص الطبي:  بداية م

 

 التالي:الدروس حسب الجدول  : تنطلقروزنامة انطالق الدروس -5

 

 السنة والشعبة
تاريخ استكمال وثائق التسجيل 

 بالمدرسة والمبيت

 تاريخ إنطالق الدروس

  2022سبتمبر  01الخميس  2022أوت  31االربعاء  السنة األولى مهندس وطني 

  2022سبتمبر  13الثالثاء  2022سبتمبر  12 اإلثنين السنة األولى إجازة 

  2022سبتمبر  02الجمعة  2021سبتمبر  01الخميس  السنوات الثانية والثالثة مهندس وطني 

  2022سبتمبر  14اإلربعاء  2021سبتمبر  13الثالثاء  السنوات الثانية والثالثة إجازة 

 

 لمذكورة أعاله.يتعيّن استكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة ا -

منصوص بات الالذي ال يلتحق بمؤّسسته خالل مدّة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعرض للعقو )ة(الطالب -

 عليها بالنظام الداخلي.

 

 بالنسبة لطلبة التسجيل االستثنائي -6

 

الستثنائي مرفقة بكشف يتعيّن على الطلبة الذين استوفوا حقهم في الترسيم أن يبادروا بتقديم مطالب في التسجيل ا 

 . 2022سبتمبر  01قبل يوم  وذلك 2023-2022األعداد للسنة الجامعية 
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 بالنسبة للمبيت الجامعي:  -7

 : مع اإلستظهار بالوثائق التالية مباشرة بالمدرسة العليا للفالحة بماطريتّم التسجيل بالمبيت 

 ،شهادة طبية من الّصحة العمومية 

 2 ،صور شمسية 

 من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة 

  شهادة إقامة 

 40 ،دينار معلوم اإلقامة خالل الثالثية األولى بالنسبة لشعبة مهندس وطني 

 35   دينار معلوم اإلقامة خالل الثالثية األولى بالنسبة لمرحلة اإلجازة 

 20 ،دينار ضمان 

 باإلطالع على القانون الداخلي للمبيت معّرف باإلمضاء. اإللتزام 

 األولوية في التمتع بمبيت جامعي-8

 السنوات األولى 

 السنوات الثانية 

 السنوات الثالثة 

 األولى ماجستير 

 الثانية ماجستير 

 


	إجازة: وصل دفع معاليم التسجيل، 02 صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من كشف أعداد الباكالوريا ونسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها للأصل، بطاقة التعيين، ظرف متنبر يحمل العنوان الشخصي للطالب والدفتر الصحي.
	مهندس وطني : وصل دفع معاليم التسجيل،  02 صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من كشف أعداد الباكالوريا، نسخ من شهادة الباكالوريا و من كشف الأعداد للسنة الأولى والثانية تحضيري مشهود بمطابقتها للأصل،  ظرف متنبر يحمل العنوان الشخصي للطالب(ة) ، ...

