الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري
مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي
المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزرت

*****

بـالغ تسجيــل الطلــبة
بعنــوان السنــة الجامعيـــة 0216/0215
يعلم مدير المعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزرت كافة الطلبة الموّ جهين إلى
المعهد أن التسجيل يتم وجوبا و حصريا عبر الموقع المو ّحد  www.inscription.tnحسب
الرزنامة التالية:
 .1تسجيل الطلبة الجدد عن بعد  :بداية من تاريخ الحصول على التوجيه.
التسجيل عن بعد بالنسبة الى الطلبة القدامى  :بداية من يوم  51أوت . 5151
 .0معاليم التسجيل :
 : 1-3السنوات األولى و الثانية:
 القسط األول 39.0.. :دينارا مفصّلة كما يلي:
(  32دينارا معلوم التسجيل  25 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي +
 20دينار معلوم البريد  0622 +مليما معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية).
 القسط الثاني 320222 :دينارا ( .يعفى من دفع هذا القسط الطلبة المتحصلون على منحة
أو قرض من الصناديق االجتماعية).
 : 0-3السنة الثالثة :
 القسط األول  090622 :دينارا.
(  02دينارا معلوم التسجيل  25 +دنانير معلوم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي +
 20دينار معلوم البريد  0622 +مليما معلوم االنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية).
 القسط الثاني  020222 :دينارا ( .يعفى من دفع هذا القسط الطلبة المتحصلين على منحة
أو قرض من الصناديق االجتماعية).
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مالحظة  :يمكن للطالب دفع معاليم التسجيل للقسطين األول و الثاني معا و يكون معلوم التسجيل
المطلوب في هذه الحالة مجموع معلومي القسط األول و الثاني.
 .3الوثائق المطلوبة إلستكمال ملف التسجيل :
 بالنسبة الى الطلبة المو ّجهين الجدد: وصل دفع معاليم التسجيل عن بعد.
 20 صور شمسية.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالوريا.
 الدفتر الصحّي.
 بالنسبة الى الطلبة القدامى أو القادمين من مؤسسات أخرى. وصل دفع معاليم التسجيل.
 20 صور شمسيّة.
 شهادة مغادرة و نسخ من كشوف األعداد السابقة مشهود بمطابقتها لألصل.
 .0الترسيم بالمعهد أيام  12 ، 29و  11سبتمبر  0215من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة
الرابعة بعد الزوال.
 .5انطالق الدروس:
تنطلق جميع ال ّدروس بالمعهد العالي للصيد البحري و تربية األحياء المائية ببنزرت يوم االثنين
 10سبتمبر .0215
مالحظة:
يتعرض الطالب الذي ال يلتحق بالمعهد في اجل ال يتجاوز أسبوع من انطالق ال ّدروس للتراتيب
المنصوص عليها بالقانون الداخلي.

هــــــــام جــــــــــدا :
يتعين على كل راغب في االيواء الجامعي تقديم مطلب في الغرض عن بعد على موقع ديوان
الخدمات الجامعية للشمال حسب القوانين الجاري بها العمل.
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