
 بالغ تسجيل الطلبة

3202-2220بعنوان السنة الجامعية   

بسكرة كافة طلبة المعهد أن التسجيل سيتم  والجيولوجياعلم مدير المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا ي

 مع وجوب تعمير جميع البيانات بكل دقةwww.inscription.tn :وجوبا على الموقع الموحد

إلى  نشر هذا البالغ عن بعد بالنسبة للطلبة القدامى و الموجهين الجدد انطالقا من يوم التسجيل و تنطلق عملية 

 .2202أوت  31يوم غاية 

I. معاليم التسجيل: www.inscription.tnمع وجوب تعمير جميع البيانات بكل دقة 

د معلوم 2مع إضافة د 35قسط ثانيو  د34قسط أولأو على قسطين  د78أي  كاملةيمكن للطالب دفع معاليم التسجيل 

 بطاقة طالب

 بالمعهد.إن دفع معاليم التسجيل ال يعني الترسيم تنويه: 

II. إستكمال عملية الترسيم: 

بتوفير الوثائق المبينة أدناه و 2202أوت  31يوم  أجل أقصاهفي  الترسيميتعين على جميع الطلبة إستكمال عملية 

مع العلم أن إستكمال ملف  isepbglasoukra@gmail.comإرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي

 .ال يعتبر مرسما بالمعهد المذكورة و كل طالب لم يستكمل ملفه في االجالإجباري  الترسيم

 :الترسيمستكـمال ملـف إلالوثـائق المطلوبة 

 (2022للطلبة الجدد )باكالوريا بالنسبة  .1

 وصل دفع معاليم التسجيل 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 للمعهد :   بإحترام النظام الداخلي للمعهد يسحب من الموقع اإللكترونيممضى من الطالب  إلتزام

/http://www.isepbgsoukra.agrinet.tn/index.php/fr 

 للمعهد الموقع اإللكتروني  من بطاقة إرشادات تسحب

/http://www.isepbgsoukra.agrinet.tn/index.php/fr 

 مواصفات صورة بطاقة التعريف الوطنية( )نفستبين الوجه و بخلفية بيضاءشمسية حديثة  ةصور 

  كشف أعداد الباكالورياشهادة الباكالوريا و نسخة من 

 الجمهورية التونسية

رة التعليم العالي والبحث العلميوزا  
 
 
 

 جامعة قرطاج

 

 
الموارد المائيةو وزارة الفالحة  

 

 والصيد البحري
 

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
 
 

يا بسكرةالبيولوجيا والجيولوجفي المعهد العالي للدراسات التحضيرية     
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 و يقع تسليمه في أول  و شهادة طبية مسلمة من مركز الصحة األساسية )مستوصف( الدفتر الصحي

 .2022سبتمبر  /01أي يوم  يوم إلنطالق الدروس بالمعهد

 للمعهدبالنسبة للطلبة القدامى المنتمين  .2

 وصل دفع معاليم التسجيل 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 للمعهد :   بإحترام النظام الداخلي للمعهد يسحب من الموقع اإللكترونيممضى من الطالب  إلتزام

/http://www.isepbgsoukra.agrinet.tn/index.php/fr 

 للمعهد الموقع اإللكتروني  من بطاقة إرشادات تسحب

/http://www.isepbgsoukra.agrinet.tn/index.php/fr 

 مواصفات صورة بطاقة التعريف الوطنية( )نفس تبين الوجه وبخلفية بيضاءشمسية حديثة  ةصور 

  السابقة.نسخة من شهادة تأجيل الترسيم بالنسبة للطلبة المتمتعين بتأجيل الترسيم للسنة الجامعية 

 القادمين من مؤسسات أخرىبالنسبة للطلبة القدامى  .3

 وثيقة الموافقة عل النقلة 

 شهادة المغادرة 

 وصل دفع معاليم التسجيل 

  التعريف الوطنيةنسخة من بطاقة 

 للمعهد :   بإحترام النظام الداخلي للمعهد يسحب من الموقع اإللكترونيممضى من الطالب  إلتزام

/http://www.isepbgsoukra.agrinet.tn/index.php/fr 

 للمعهد الموقع اإللكتروني  من بطاقة إرشادات تسحب

/http://www.isepbgsoukra.agrinet.tn/index.php/fr 

 نفس مواصفات صورة بطاقة التعريف الوطنية( تبين الوجه و بخلفية بيضاءشمسية حديثة  ةصور( 

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا 

 بنهاية كل سنة ةف األعداد الخاصونسخ من كش 

  و يقع تسليمه في أول يوم إلنطالق الدروس بالمعهدالدفتر الصحي 

 

 مع وجوب تعمير جميع البيانات بكل دقة www.inscription.tn: الموقع االلكتروني الخاص بدفع معاليم التسجيل

 http://www.isepbgsoukra.agrinet.tn/index.php/fr/: اإللكتروني للمعهدالموقع 

 isepbglasoukra@gmail.com: البريد اإللكتروني الخاص بإرسال جميع الوثائق

 

يجب استعمال بريد إلكتروني واحد طول مدة الدراسة و االحتفاظ به لتلقي جميع المراسالت و إستعماله : مالحظة

 .  للدراسة عن بعد إذا اقتضى األمر مع إعالم اإلدارة بكل تغيير
 

 على الساعة الثامنة و النصف. 2202سبتمبر  1تكون العودة الجامعية يوم 
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