وزارة الفالحة والموارد المائية و الصيد البحري

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قرطاج

مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
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 - 1روزنامة التسجيل و إنطالق الدروس:
مرحلة مهندس:
 األولى مهندس :الخميس  30سبتمبر 1325الثانية مهندس :اإلثنين  37سبتمبر 1325
 الثالثة مهندس :اإلثنين  37سبتمبر 1325مرحلة اإلجازة التطبيقية في التصرف في المؤسسات الفالحية :
 السنة األولى :الخميس  23سبتمبر 1325 السنة الثانية 24 :سبتمبر 1325 السنة الثالثة 24 :سبتمبر 1325مرحلة ماجستير 32 :أكتوبر 1325

 - 2معاليم التسجيل:
* القسط األ ّول للمرحلة األولى 03 :دينارا مف ّ
صلة كما يلي 03( :دينارا معلوم التسجيل  5 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي 1 +دنانير معلوم البريد +دينار واحد معلوم االنخراط في تعاونيّة الحوادث المدرسيّة و الجامعيّة).
* القسط الثاني للمرحلة األولى 03 :دينارا
* القسط األ ّول للمرحلة الثانية 43 :دينارا مف ّ
صلة كما يلي 43( :دينارا معلوم التسجيل  5 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي 1 +دنانير معلوم البريد +دينار واحد معلوم االنخراط في تعاونيّة الحوادث المدرسيّة و الجامعيّة).
* القسط الثاني للمرحلة الثانية 43 :دينارا
* القسط األ ّول للماجستير 233 :دينارا مف ّ
صلة كما يلي 233( :دينارا معلوم التسجيل  5 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي 1 +دنانير معلوم البريد +دينار واحد معلوم االنخراط في تعاونيّة الحوادث المدرسيّة و الجامعيّة).
* القسط الثاني للماجستير233 :دينارا
مالحظة :يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األ ّول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مجموع
معلومي القسط األ ّول و الثاني.

 -3الوثائق المطلوبة الستكمال ملف التسجيل:
 بالنسبة للطلبة الجدد :بطاقة تعيين ،وصل دفع معاليم التسجيل 4 ،صور شمسيّة ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ،نسخة من كشفأعداد الباكالوريا و الدفتر الصحّي.
سسة :وصل دفع معاليم التسجيل ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و 4صور شمسيّة.
 بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين للمؤ ّسسة أخرى :وصل دفع معاليم التسجيل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية 4 ،صور شمسيّة
 بالنسبة للطلبة القدامى القادمين من مؤ ّوشهادة مغادرة و نسخ من كشوف أعداد السنوات السابقة مشهودة بمطابقتها لألصل.

 - 4المبيت الجامعي:
بالنسبة للطلبة الراغبين في التمتع بالسكن الجامعي (بإستثناء طلبة السنوات النهائية) ،يتعين عليهم تقديم مطلب في الغرض بإسم السيد
مدير المدرسة (يتم سحبه بداية من يوم اإلثنين  30سبتمبر  )1325مصحوبا بما يلي:
 شهادة إقامة
 ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالن عنوان الطالب
 03 دينارا (معلوم السكن و األكل للثالثي األول)
 40 دينارا (ضمان يتم إسترجاعه في موفى السنة الجامعية)

