
 
 عيةـبعنوان السنة الجام  الطلبةجيل  ـالغ تسـب

1027-1028 
 أنكافة طلبة المعهد  والجيولوجيا بسكرةيعلم مدير المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا 

  www.inscription.tn :الموحدالموقع  وحصريا عبرالتسجيل سيتم وجوبا 

.7105 أوت 51انطالقا من يوم  والموجهين الجددالترسيم عن بعد بالنسبة للطلبة القدامى  عمليةوتنطلق   

يلـاليم التسجـمع  

  د مفصلة كما يلي: 07.700األول: القسط 

  د. 00.000التسجيل: معلوم 

 :د. 1000معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

  د1.000البريد: معلوم. 

  د0.700والجامعية: معلوم النخراط في تعاونية الحوادث المدرسية. 

  د00.000الثاني: القسط. 

 

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

د07.700 والثاني أي األولفي هذه الحالة مجموع معلومي القسط   

يل:ـف التسجـمال ملـالستكائق المطلوبة ـالوث  

 بالنسبة للطلبة الجدد

 وصل دفع معاليم التسجيل .5

 صور شمسية 7 .1

 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  1 .0

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل .4

 الدفتر الصحي أو االستظهار بوصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي .1

 المعهدبطاقة إرشادات تسحب من  .0

 نسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل .7

 الجمهورية التونسية
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

قرطاججامعة   

 

 
 

و الموارد المائية وزارة الفالحة  
   و الصيد البحري

 

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
 
 

البيولوجيا والجيولوجيا المعهد العالي للدراسات التحضيرية في              
  بسكرة

ISEP-BG
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http://www.inscription.tn/


 

 بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلي المعهد

 وصل دفع معاليم التسجيل .5

 صور شمسية 4 .1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .0

 بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤسسة جامعية أخرى

 وصل دفع معاليم التسجيل .5

 صور شمسية 7 .1

 شهادة مغادرة من المؤسسة األصلية .0

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل .4

 كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود بمطابقتها لألصل .1

 بطاقة إرشادات تسحب من المعهد .0

 الدفتر الصحي .7

 نسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل .7

 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  1 .9

طالق الدروســاريخ انــيم و تــالترس الــآج  

 حدد تاريخ إيداع الملفات بالمعهد لجميع الطلبة بداية من يوم االثنين 18 أوت 1027 الى غاية يوم الخميس

 12 أوت 1027

.والنصف صباحاعلى الساعة الثامنة  7102 سبتمبر 00 االثنينتنطلق الدروس يوم   

 

 *يتعين على الطالب استكمال عملية التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله

وتقديمها إلى مصلحة سير الدروس بالمعهد في اآلجال المحددة وأال يتجاوز التاريخ المحدد النطالق 

 الدروس وإال فانه يعرض نفسه إلى العقوبات الجاري بها العمل.

 

  


