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وزارة الفالحة والموارد المائٌة والصٌد 
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 2021-2020بالغ تسجيم انطهبت بعىوان انسىت انجامعيت 

 

  فً اخخظاص انظُاػاث و األسانٍب انغذائٍتاإلجاسةنًزحهت حؼهى يذٌزة انًذرست انؼهٍا نهظُاػاث انغذائٍت بخىَس كافت انطهبت 

 وسخخى ػًهٍت انخسجٍم 2020 سبخًبز 28 سخكىٌ ٌىو االثٍٍُ 2021-2020انًُخًٍٍ إنى انًذرست أٌ بذاٌت انذروس نهسُت انجايؼٍت 

 :ػهى انُحى انخانً

 تسديد معانيم انتزسيم -1

 www.inscription.tnانخسجٍم و دفغ يؼانٍى انخزسٍى ٌخى وجىبا و حظزٌا ػبز انًىلغ انًىحذ 

 دَاٍَز يؼهىو االَخزاط فً 5+  دٌُارا يؼهىو انخسجٍم 30) 2020 حذفغ فً سبخًبز  ديىارا38.000 :انمسظ األول 

 دٌُار يؼهىو االَخزاط فً حؼاوٍَت انحىادد 1+  دٌُاراٌ يؼهىو انبزٌذ 2+ انظُذوق انىطًُ نهضًاٌ االجخًاػً 

 (انًذرسٍت وانجايؼٍت

 ًَ2021 حذفغ فً فٍفزي  ديىارا30.000: انمسظ انثا 

 

 استكمال مهف انتسجيم  -2

 

  بانىسبت نهطهبت انجدد 

 وطم دفغ يؼانٍى انخسجٍم 

 4طىر شًسٍت  

 َسخت يٍ بطالت انخؼزٌف انىطٍُت 

 َسخت يٍ كشف أػذاد انباكانىرٌا 

 ًانذفخز انطبً األطهً ويا ٌثبج انمٍاو بانفحض انطب 

 ًبطالت إرشاداث حسحب يٍ يىلغ انًذرست أو انًظانح انًخخظت وحؼًز ػٍ طزٌك األَخزَاث حسب انزابظ انخان: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TWbW27lO60aZ2FxDuhU8YfJQNL01Pl9CiOYWH

n4PCOxUNzhDNVJQWUpUR0k2UTcyRE43U1FLNlpBVS4u 

 َسخت يٍ انُظاو انذاخهً نهًذرست يًضاة يٍ طزف انطانب حسحب يٍ يىلغ انًذرست أو انًظانح انًخخظت 

 

 بانىسبت نهطهبت انقدامى انمىتميه نهمدرست: 

 وطم دفغ يؼانٍى انخسجٍم 

 4طىر شًسٍت  
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 بالنسبة للطلبة القدامى القادمٌن من مؤسسات أخرى: 

  وصل دفع معاليم التسجيل 

 4 صور شمسية  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  شهادة مغادرة 

 نسخ من كشوف األعداد للسنوات السابقة مشهود بمطابقتها لألصل 

 الملف الصحي  

 انمديزة

 

 

مع تمىياث األسزة انجامعيت نهمدرست انعهيا نهصىاعاث انغذائيت بتووس نجميع انطهبت بسىت جامعيت موفقت 

 و مكههت بانىجاح وانتأنق
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