
                   
 

 الجمهورية التونسية
والموارد المائية والصيد البحريوزارة الفالحة   

   

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

 وزارة التـعـليم العـالـي و البحث العلمي 

 

   

بةوجـامـعـة جند  

 

 الـمدرسة  العليا  لـمهندسي  التجهيز  الريفي   بـمجاز  الباب

 
 

                                                             

2017-2016بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة الجامعية   
     

و المنشور  بعملية التسجيل عن بعد، والمتعلق 2006ماي  16بتاريخ  29/26تبعا لمنشور السيد وزير التعليم العالي عــــــدد           
مدرسة العليا لل مالعا مديراليعلم  2017-2016روزنامة السنة الجامعية والمتعلق ب 2016جويلية  29بتاريخ  44/2016عــــــدد 

كافة الطلبة المنتمين إلى المدرسة ، أن التسجيل يتم وجوبا وحصريا عبر الموقع الموحد  ببمجاز البالمهندسي التجهيز الريفي 
www.inscription.tn 

 

 :التسجيل عن بعد -1
 بدخول  2016 أوت 25للدراسة بمرحلة تكوين المهندسين قبل يوم  ص لهم بالتسجيل يتعين على الطلبة المرخ

 الغاية.

  بدخول الغاية. 2016 أكتوبر 10قبل يوم  طلبة الماجستير 

 

 معاليم التسجيل: -2
 

 مرحلة مهندس وطني:

  : دينارا مفصلة كما يلي :  89.800القسط األول 

ديناران معلوم البريد +  02+  االجتماعيدنانير معلوم اإلنحراط في الصندوق الوطني للضمان   05 دينارا معلوم التسجيل + 49.000)
 مليما معلوم اإلنخراظ في تعاونية الحوادث المدرسة والجامعية(. 800

  دينارا 40.000:  الثانيالقسط 

 
 :الماجستيرمرحلة 

 207.800  : دينارا مفصلة كما يلي 

ديناران معلوم البريد +  02+  االجتماعيفي الصندوق الوطني للضمان  راطخاالندينارا معلوم التسجيل +  دنانير معلوم  200.000)
 مليما معلوم اإلنخراظ في تعاونية الحوادث المدرسة والجامعية(. 800

 
قسطين األول والثاني معا ويكون معلوم التسجيل المطلوب في هذه الحالة مجموع معلومي مالحظة : يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل لل

 القسط األول والثاني .
 
 

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/


 ملف التسجيل:  الستكمالالوثائق المطلوبة   -3
 

  ،نسخة من كشف أعداد صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 04بالنسبة للطلبة الجدد: وصل دفع معاليم التسجيل ،
  معرف باإلمضاءوالنظام الداخلي للمدرسة  بطاقة اإلرشادات،  ،الدفتر الصحيالباكالوريا، شهادة في الفحص الطبي

 .(  ( www.esier.agrinet.tnمن المدرسة أو عبر األنترنات )يتم الحصول عليهم

 

 والنظام  بطاقة اإلرشادات،  صور شمسية 04التسجيل و بالنسبة للطلبة القدامى المنتمين إلى المؤسسة: وصل دفع معاليم
 .الداخلي للمدرسة  

بالنسبة للطلبة الراغبين في التمتع بالسكن الجامعي يتعين عليهم تقديم مطلب في الغرض باسم السيد مدير عام المدرسة مصحوبا 
 بالوثائق التالية : 

 وتسجيل البيانات  على شبكة االنترانت بلتجهيز الريفي بمجاز البامدرسة العليا لمهندسي اسحب بطاقة االرشادات من موقع ال
 المطلوبة بكل دقة و القيام بطباعتها واالستظهار بها الستكمال ملف الترسيم.

     http://www.esier.agrinet.tn/  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 1 صورة شمسية 

 يقع سحب القانون الداخلي و االلتزام  من موقع المدرسة على االنترانت( التزام بالقانون الجامعي للمبيت معرف باإلمضاء ( 

 90 الباب  دينارا معلوم السكن واألكل للسداسي األول . تدفع بشباك المقتصد بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز 

 40  جاعه في موفى السنة الجامعيةدينارا : ضمان يتم استر 

 :زنامة انطالق الدروسر  -4
 

 :تنطلق الدروس حسب الروزنامة التالية
 

 تاريخ انطالق الدروس واستكمال وثائق التسجيل السنة والشعبة
 2016 أوت 29 مهندس وطني األولىالسنة 

 2016 أوت  29 مهندس وطني الثالثة الثانيةالسنة 
 2016أكتوبر  01 اجستيرالسنة األولى والثانية م

 
 يتعين استكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله. 

  خالل مدة تتجاوز أسبوعا منذ انطالق الدروس يتعرض للعقوبات المنصوص عليها الطالب الذي ال يلتحق بالمؤسسة
 للمدرسة.بالقانون الداخلي 

http://www.esier.agrinet.tn/

