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 بالغ تسجيل الطلبة 

 2022-2021 بعنوان السنة الجامعية
 
 
 

  

أن التسجيل يتّم وجوبا  المدرسةإلى  والموجهين كافة الطلبة المنتمين المدرسة العليا للفالحة بماطريعلم مدير 
 حسب الروزنامة التالية:  on.tnwww.inscripti  حد وحصريا عبر الموقع الموّ 

 
 

 تسجيل الطلبة عن بعد  -1
 

 يتم التسجيل عن بعد قبل
  المهندسين تكوين لطلبة بالنسبة 2021سبتمبر  01يوم  -
 اجاة إلا طلبةلبالنسبة  2021سبتمبر  13يوم  -
 
 

 التسجيل  معاليم -2
 

  مفصلة كما يلي : مليم 400و  نارادي 40:  )أولى و ثانية إاجاة  تطبيقية( القسط األول للمرحلة األولى 
ديناران  02دنانير 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 
 سنة ثالثة إاجاة  تطبيقية و كل سنوات التكوين الهندسي(  ط األول للمرحلة الثانيةالقس( : 

 مفصلة كما يلي : مليم 400و دينارا  50 
ديناران  02دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +  5دينارا معلوم التسجيل +  40)

 ط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية(.مليما معلوم االنخرا 3400معلوم البريد + 
 دينارا  40.000: القسط الثاني للمرحلة الثانية 

: يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه مالحظة 
 الحالة مجموع معلومي القسط األول والثاني.

 

 الجمهورية التونسية
 
 

والموارد وةار  الفالحة
 والصيد البحريالمائية

---- 
مؤسسة البحث والتعليم العالي 

 الفالحي

والبحث ليم العالي وةار  التع
 العلمي
----- 

 قرطاجة اجامع

المدرسة العليا للفالحة المدرسة العليا للفالحة 
 بماطربماطر

http://www.inscription.tn/
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 ف التسجيلل  مالوثائق المطلوبة الستكمال  -3
 

 - بالنسبة للطلبة الجدد 
 

من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من كشف  ةصور شمسية، نسخ 4وصل دفع معاليم التسجيل،  : إاجاة 
ظروف متنبرة  04ونسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل، بطاقة التعيين، أعداد الباكالوريا

 الدفتر الصحي.و
 
 

من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة  ةنسخ صور شمسية، 4دفع معاليم التسجيل،   وصل : مهندس وطني
مننن كشننف األعننداد للسنننة األولننى والثانيننة  و، نسننم مننن شننهادة الباكالوريننا مننن كشننف أعننداد الباكالوريننا

 .وشهادة المغادرة الدفتر الصحيظروف متنبرة،  04تحضيري مشهود بمطابقتها لألصل،  
 

 -  ةنسخ ،صور شمسية 2وصل دفع معاليم التسجيل و  القدامى المنتمين إلى المؤسسة :بالنسبة للطلبة 
 ظروف متنبرة.  2من بطاقة التعريف الوطنية،

 
 - : نسم من بطاقة  2، وصل دفع معاليم  التسجيل  بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى

ادة مغادرة ونسم من كشوف األعداد للسنوات صورشمسية وشه 4و  ظروف متنبرة، 04التعريف الوطنية، 
 السابقة مشهود بمطابقتها لألصل.

 
 ي الجامعيالفحص الطب   -4

نظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطبي الجنامعي فني أقنرب مركنة صنحة أساسنية لمقنر  الطلبة الجدد : -
بوصل إيداع  االستظهارسكناهم، تعلم المدرسة العليا للفالحة بماطر جميع الطلبة الجدد الموجهين إليها أنه عليهم 
الطالب. أما بالنسبة إلى الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمؤسسة وذلك للحصول على شهادة التسجيل وبطاقة 

الجندد المعنينين باللقناءات الطبينة فيننه يتعنين علننيهم االتصنال بنالفريق الصنحي بالمؤسسنة وإتمنام هنذه العمليننة و 
االستضهار لدى اإلدارة بما يفيد ذلك ليتمكنوا من الحصول على جميع وثائقهم الجامعية )شهادة التسجيل، بطاقة 

 الطالب(
 مكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذ استحقوا ورغبوا في ذلك.بي الطلبة القدامى : -

 .2021سبتمبر  01من يوم يجرى الفحص الطبي:  بداية 
 

 حسب الجدول التالي :تنطلق الدروس : روةنامة انطالق الدروس -5

 السنة والشعبة
تاريخ انطالق الدروس و استكمال وثائق 

 التسجيل والمبيت

 2021سبتمبر  01 االربعاء وطني  السنة األولى مهندس
 2021سبتمبر  13 اإلثنين السنة األولى إجازة 

 2021سبتمبر  06اإلثنين  السنوات الثانية والثالثة مهندس وطني 
 2021سبتمبر  14الثالثاء  والثالثة إجازة تطبيقية إجازة السنوات الثانية

 
 لمذكورة أعاله.يتعيّن استكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة ا -
الطالب الذي ال يلتحق بمؤّسسته خالل مدّة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعرض للعقوبات  -

 الداخلي. بالنظامالمنصوص عليها 
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 بالنسبة لطلبة التسجيل االستثنائي -6

 
ستثنائي مرفقة يتعيّن على الطلبة الذين استوفوا حقهم في الترسيم أن يبادروا بتقديم مطالب في التسجيل اال 

 . 2021سبتمبر  01وذلك قبل يوم   2021-2020بكشف األعداد للسنة الجامعية 
 
 بالنسبة للمبيت الجامعي:  -7

 بالوثائق التالية:  ريتّم التسجيل بالمبيت في نفس تواريم الترسيم مع اإلستظها
 ،شهادة طبية من الّصحة العمومية 

 2 ،صور شمسية 

 2  ،ظروف متنبرة 

 طاقة التعريف الوطنية،نسخة من ب 

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

 35  جازة  لمرحلة اإلدينار معلوم اإلقامة خالل الثالثية األولى بالنسبة 

 20 ،دينار ضمان 

 باإلطالع على القانون الداخلي للمبيت معّرف باإلمضاء. اإللتةام 
 ع بمبيت اجامعياألولوية في التمت-8
 السنوات األولى 

 السنوات الثانية 

 السنوات الثالثة 

  اجستيرماألولى 

 الثانية ماجستير 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


