
 

 

 

 

 

 

 بالغ تسجيل الطلبة 

   2018-2017لسنة الجامعية ل
 

 

 

 يتم وجوبا   ى المعهد أن التسجيليعلم مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس كافة الطلبة المنتمين إل 

 حسب الروزنامة التالية: www.inscription.tnحصريا عبر الموقع الموحد و 

 التسجيل عن بعد بالنسبة للطلبة المعنيين بإعادة التوجيه أو النقلة: - .1

يتم تسجيل الطلبة الذين تمت نقلتهم أو إعادة توجيههم سواء من طرف الجامعات أو من طرف 

 .2017سبتمبر  6اإلدارة العامة للشؤون الطالبية في أجل أقصاه يوم 

 ماجستير عن بعد: تسجيل طلبة السنوات األولى والثانية والثالثة إجازة والثانية - 2

القيام بعملية  ماجستير األولى والثانية والثالثة إجازة والثانيةالسنوات  طلبةكافة   يتعين على

 .2017سبتمبر  11التسجيل عبر الموقع في أجل أقصاه يوم 

 تسجيل   طلبة السنوات األولى ماجستير عن بعد: – 3           

بالسنوات األولى ماجستير المبادرة بالتسجيل عن بعد في اآلجال يتعين على الطلبة المقبولين 

          المحددة من اإلدارة حتى ال يفقدوا حقهم في التسجيل . 

 :معاليم التسجيل -4

 

 4-1 اإلجازات  لكافة طلبةبالنسبة: 

  دينارا مفصلة كما يلي:   43.000القسط األول 

دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان  5دينارا معلوم التسجيل +  35) 

معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية دينار 1ديناران معلوم البريد +  02االجتماعي+ 

 و الجامعية(.

  على منحة أو قرض جامعي  غير المتحصلينل دينارا 35القسط الثاني 

 

       

 الجمهورية التونسية

لميو البحث الع  وزارة التعليم العالي  
 جامعة صفاقس

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا



 

 بالنسبة لسنوات األولى والثانية من الماجستير  4-2 *

 

  دينارا مفصلة كما يلي: 113.000القسط األول 

دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان  5دينارا معلوم التسجيل +  105) 

معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث  دينار 1ديناران معلوم البريد +  02االجتماعي+ 

 المدرسية و الجامعية(.

  لغير المتحصلين على منحة أو قرض جامعي دينارا 105القسط الثاني 

مجموع معلومي القسط األول و في قسط واحد مساو لالتسجيل  لوميمكن للطالب دفع مع مالحظة:

 الثاني.

 : المسجلين في االمتحانات للطلبة بالنسبة  4-4* 

 دينارا. 70 معلوم التسجيل قسط واحد و قدره                   

. 

 الفحص الطبي الجامعي: -6

 

رب مركز صحة إجراء الفحص الطبي الجامعي في أقمطالبون ب الطلبة الجدد: -

 2017سبتمبر 16و15 يوميالفحص الطبي والتالقيح واستكمال أساسية لمقر سكناهم،

و ذلك للحصول على  مقابل وصل بالمعهد مع تسليم الدفتر الصحي للفريق الطبي 

 شهادة التسجيل و بطاقة طالب.

: بإمكان الطلبة القدامى القيام بالفحص الطبي إذا استحقوا و رغبوا في الطلبة القدامى

 ذلك.

 

 

 

 



 التسجـيــل اإلداري  

 

 حسب الروزنامة التالية:الوثائق المطلوبة  قديميتعين استكمال التسجيل بت  -

 .السنوات األولى : 1

 .2017سبتمبر  16و 15 وتسليم الملف الصحي : أيام  الفحص الطبيـ 

 . 2017سبتمبر 19،  18 أيامـ التسجيل : 

 . السنوات الثانية : 2

 . 2017سبتمبر  21و 20يومي 

 : . السنوات الثالثة 3

 . 2017سبتمبر  23و 22يومي 

 .السنوات األولى والثانية ماجستير : 4

 2017سبتمبر  30، 28،29أيام 

 

 الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:

صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف  4بالنسبة للطلبة الجدد: وصل دفع معلوم التسجيل،  -

 الدفتر الصحي. وصل تسليمالوطنية، نسخة من كشف أعداد الباكالوريا و

 صور شمسية. 4طلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة: وصل دفع معاليم التسجيل و للبالنسبة  -

صور  4بالنسبة إلى الطلبة القدامى القادمين من مؤسسة أخرى: وصل دفع معاليم التسجيل و 

 شمسية  و شهادة مغادرة و نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود بمطابقتها لألصل

 : 2017/2018الدروس للسنة الجامعية انطالق 

  2017سبتمبر   12الثالثاءيوم  جازة و الماجستيرطلبة اإلتنطلق الدروس لجميع 

 

 المــــدير                                                                                                   

 محمد الكسيبي                                                                                              

                                                    


