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طلبة   كافة  علم  في  العالي  ليكن  ثابتالمعهد  بسيدي  الجا  للبيوتكنولوجيا  السنة  إلى  بالنسبة  التّـسجيل        معية أّن 

 حسب الّروزنامة التّـالية :    www.inscription.tn    يتّم وجوبـا وحصريّا عبر الموقع الموّحد 2022-2023
 

   :تسجيل الّطلبة عن بعد -1

بعد   عن  بالتّسجيل  القيام  إلى  الّطلبة  كافة  التسجيل  يدعى  موقع  يوم    www.inscription.tnعبر  من  ابتداء 

 . 2022 سبتمبر  1 سميالخ
 

 : معاليم التّـسجيل -2
 

 المستوى الشهادة

 القسط االول 

 القسط الثاني 
الجملي  معلوم ال

 معلوم التسجيل لتسجيل ل

معلوم االنخراط في  

الصندوق الوطني  

 للضمان االجتماعي

 معلوم البريد 

معلوم االنخراط في  

تعاونية الحوادث  

 يةمعالمدرسية والجا

مجموع القسط  

 األول 

 اإلجازة 

السنوات األولى  

 والثانية 
 د  78,400 د  35,000 د  43,400 د 1,400 د 2,000 د 5,000 د  35,000

 د  80,400 د  35,000 د  45,400 د 3,400 د 2,000 د 5,000 د  35,000 السنة الثالثة 

  ماجستير البحث

 والماجستير المهني

 د 218,400 د 105,000 د 113,400 د 1,400 د 2,000 د 5,000 د 105,000 سنة اولى

 د 220,400 د 105,000 د 115,400 د 3,400 د 2,000 د 5,000 د 105,000 سنة ثانية

 

المطلوب  التّسجيل  معلوم  ويكون  معا  والثّـاني  األّول  للقسطين  التّسجيل  معاليم  دفع  للّطالب  يمكن   :       مالحظة 

 . )المعلوم الجملي للتسجيل( األّول والثاني ط قسفي هذه الحالة مجموع معلومي ال
 

 : يلي  دينارا مفصلة كما  78.400: التسجيل للّطلبة المسجلين استثنائيا  معلوم 

الوطني    دنانير معلوم االنخراط في  5يل +  دينارا معلوم التسج  70)  02للّضمان االجتماعي +  الّصندوق 

 عاونيّة الحوادث المدرسيّة والجامعية(. خراط في تعلوم االندينار م 1.400ديناران معلوم البريد + 

 

  :التّـسجيلالوثائق المطلوبة الستكمال ملّف  -3

 ملف التسجيل من الوثائق التالية: يتكون 

 

 :  الجدد ة جازال لبة  طبالنّسبة ل 

 وصل دفع معاليم التّسجيل،  -

  ، https://isbst.rnu.tn/fra/ficheي: التال  طالرابوبا من  وجتحميلها قع ي عامة  إرشاداتطاقة ب  -

http://www.inscription.tn/
https://isbst.rnu.tn/fra/fiche


 ، ةثحدي شمسيّة  ةصور -

 ، عريف الوطنيّةنسخة من بطاقة التّ  -

 ، اد الباكالوريا نسخة من كشف أعد –  -

 ، لوريادة الباكاهانسخة من ش  -

 ، الّدفتـر الصّحي  -

 https://isbst.rnu.tn/fra/ficheط التالي: ابؤه من الروإمضاستخراجه  ع ا يق النظام الداخلي   -

   : المؤّسسةالقدامى المنتمين إلى  ةجازال لبة طبالنسبة ل 

 وصل دفع معاليم التّسجيل،  -

 2021/2022ة جامعيالسنة ال   ادأعد ةبطاقنسخة من  -

  ، https://isbst.rnu.tn/fra/ficheي: التال  طالرابوبا من  وجتحميلها قع ي عامة  إرشاداتطاقة ب  -

 https://isbst.rnu.tn/fra/ficheط التالي: ؤه من الرابوإمضاستخراجه ع ا يق النظام الداخلي -

 ة ثحدي شمسيّة  ةصور -

 :  القدامى القادمين من مؤّسسة أخرىة الجازلبة لطبالنسبة  

 ، وصل دفع معاليم التسجيل  -

 ، عريف الوطنيّةنسخة من بطاقة التّ  -

   ،ةثحدية صور شمسيّ 02  -

    ،رةمغادال شهادة صل من األ -

 ، التعيينطاقة من بصل األ -

 ، ي الملف الصح -

 ، نسخ من كشوف األعداد للّسنوات الّسابقة مشهود بمطابقتها لألصل  -

  ، https://isbst.rnu.tn/fra/ficheي: التال  طالرابوبا من وجتحميلها قع يعامة  إرشادات طاقة ب -

 . https://isbst.rnu.tn/fra/ficheط التالي: ؤه من الرابوإمضاستخراجه  ع ا يق لداخلي النظام ا   -

   :تيرماجسلبة الطبالنسبة ل  -

 وصل دفع معاليم التّسجيل،  -

  ، https://isbst.rnu.tn/fra/ficheي: التال  طالرابوبا من  وجها تحميل قع ي عامة  إرشاداتطاقة ب  -

 ، ةثحدي شمسيّة  ةصور -

 ، عريف الوطنيّةنسخة من بطاقة التّ  -

 https://isbst.rnu.tn/fra/ficheط التالي: ؤه من الرابوإمضاستخراجه  ع ا يق النظام الداخلي   -

 . ية أخرى(جامعؤسسات مين من ملبة القادبة للط)بالنس ي الملف الصح -

 

 : الفحص الطبّي الجامعي -4
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الجامع  الطبي  الفحص  إجراء  إلى  أنهم مدعوون  الجدد  األولى  السنة  أقرب  ليكن في علم طلبة  ي في 

ال  لهم في  الشهادة المسلمة  الطبية إلى  مركز صحة أساسية لمقر سكناهم وتقديم  غرض ضمن ملفاتهم 

بالمعهد عند   الصحي  بهذا الترسيمالفريق  يقوم  لمن ال  وبطاقة طالب  الترسيم  تسليم شهادة  يتم  . ولن 

 اإلجراء.  

ليمه بطاقة طالب ما لم يستظهر بما ال يمكن إتمام ترسيم أي طالب غير مقيم بصفة قارة بتونس وتس  

 للمؤسسة.    الفريق الصحي   لمطلوبة من طرفيثبت قيامه بالفحوص والتحاليل الطبية ا 

  

   :انطالق الدروسالتسجيل وروزنامة  -5

 : الروزنامة التاليةحسب ق الّدروس نطالوا وثائق التسجيل  استكمال نيكو      
 

وثائق   استكمالتاريخ  السنة والشعبة 
 التسجيل 

 انطالق الدروس تاريخ 

 2022سبتمبر  09 السنة األولى من اإلجازة

 2022سبتمبر  12

 2022سبتمبر  8 ة من اإلجازات السنة الثاني

 2022سبتمبر  7 السنة الثالثة من اإلجازات 

 2022سبتمبر  7 السنوات األولى والثانية من الماجستير 

 
 

 : مالحظات هامة
 يل بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله.  يتعين استكمال التسج •

أسب • تتجاوز  مّدة  بالدروس خالل  يلتحق  الذي ال  إلى  الّطالب  يتعّرض  الّدروس  انطالق  من  بداية  وعا 

  .للمعهد العقوبات المنصوص عليها بالقـانون الداخـلي 

شخص • الترسيم  يوية  عملية  بغيلل  ن مك ال  القيام  بتذلر  إال  معرف  ك  فويض 

 .عليهباإلمضاء 

 

 


