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 2022/2023بالغ تسجيل الطلبة بعنوان السنة اجلامعية 

أّن التسجيل عن بعد يتّم وجوبا عبر الموقع  لى المعهديعلم مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة كافة الطلبة المنتمين إ

   https://www.inscription.tn/ الموّحد: 

 معاليم التسجيل: 

 دينار: معلوم  5معلوم التسجيل+ دينار  35.000مفصلة كما يلي: ) دينار 47.400 مرحلة اإلجازة: القسط األول

دينار معلوم اإلنخراط في تعاونية  02دينار: معلوم المراسالت+  02+  االجتماعياإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان 

 .(في التربص التحضيري واألشغال التطبيقية االنخراطمليم معلوم  400دينارات و 03الحوادث المدرسية والجامعية + 

 د35.000: القسط الثاني 

 5معلوم التسجيل+ دينار  105.000مفصلة كما يلي: ) دينار 117.400: القسط األول ماجستير مهني وماجستير بحث 

دينار معلوم  02دينار: معلوم المراسالت+  02+  االجتماعيدينار: معلوم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان 

مليم معلوم اإلنخراط في التربص التحضيري  400دينارات و 03اإلنخراط في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية + 

  .(شغال التطبيقيةواأل

 د105.000: القسط الثاني 

 مالحظة:

 يتمتع بقرض أو منحة دفع معاليم التسجيل للقسطين األول والثاني معا. يمكن للطالب )ة( الذي ال 

 الطالب المتحصل على قرض أو منحة جامعية يجب تقديم وثيقة  تدعم ذلك لمصلحة شؤون الطلبة 

 ملف التسجيل: الوثائق المطلوبة إلستكمال

  (https://isbb.rnu.tn/fra/ficheبالنسبة للطلبة الجدد:  يتعين على الطلبة الولوج إلى موقع واب المؤسسة ) -

 وتعميرالمعطيات الالزمة وإدراج الوثائق التالية في الخانات المناسبة :

مطابقة لألصل من شهادة  نسخة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،صورة شمسية، 01  عدد وصل دفع معاليم التسجيل،

 من كشف أعداد الباكالوريا + بطاقة التعيين  مطابقة لألصلنسخة الباكالوريا، 

مالحظة: يتعين على الطلبة الجدد  الذين أتموا إجراءات التسجيل عن بعد عبر موقع واب المؤسسة 

(  https://isbb.rnu.tn/fra/fiche)  إيداع الدفتر الصحي لدى مصلحة شؤون  وبعد التأكد من موافقة اإلدارة على الموقع

 الطلبة حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة الترسيم وبطاقة طالب.

  بالنسبة إلى الطلبة القدامى المنتمين إلى المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة: يتعين عليهم الولوج إلى موقع واب المؤسسة -

(  https://isbb.rnu.tn/fra/fiche)  :وتعمير المعطيات الالزمة وإدراج الوثائق التالية 

 صورة شمسية. 01 عدد وصل دفع معاليم التسجيل، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و  

إلى موقع واب المؤسسة يتعين عليهم الولوج  بالنسبة إلى الطلبة القدامى القادمين من مؤسسات أخرى: -

(  https://isbb.rnu.tn/fra/fiche وتعمير المعطيات الضرورية في الخانات المناسبة وإدراج الوثائق التالية: وصل )

مشهود بمطابقتها  للسنوات السابقة  صورة شمسية +شهادة مغادرة +نسخ من كشوف األعداد  01دفع معلوم التسجيل+ 

صل + نسخة من بطاقة التعريف الوطنية + نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا+ نسخة مطابقة لألصل من لأل

 كشف أعداد الباكالوريا 

 الجمهورية التونسية

*** 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

*** 

 جامعة جندوبة

*** 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
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 :https://isbb.rnu.tn/fra/fiche التاليعبر الرابط لمعهد ل اإللكتروني الموقعاستمارة تعمر وتسحب من  -

يتعين على الطلبة القدامى إيداع الدفتر الصحي لدى مصلحة شؤون الطلبة وذلك بعد إتمام إجراءات التسجيل عن بعد والتأكد 

 من موافقة اإلدارة على الموقع حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة الترسيم وبطاقة طالب.

 الجامعي:الفحص الطبي 

الطلبة الجدد: نظرا إلجراء الطلبة الجدد الفحص الطبي الجامعي في أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكناهم، فإنه عليهم  -

 على شهادة التسجيل وبطاقة الطالب. للحصولوذلك بوصل إيداع الملف الطبي لدى الفريق الصحي بالمعهد  االستظهار

 ورغبوا في ذلك. استحقوادامى القيام بالفحص إذا الطلبة القدامى: بإمكان الطلبة الق -

 روزنامة :

 04/09/2022إلى غاية  24/08/2022 من ا* ينطلق التسجيل عن بعد إبتداء

 الطلبة:* تاريخ الحصول على شهائد الترسيم من مصلحة شؤون 

 ثانية إجازة.الو  ىالسنوات األول 2022سبتمبر  08و  07يومي  - 

 السنوات الثالثة إجازة والثانية ماجستير مهني وبحث.  2022سبتمبر  09- 

 * يتعين إستكمال التسجيل بتوفير الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله.

 2022سبتمبر  12من يوم  اال يلتحق بالمعهد خالل مدّة تتجاوز أسبوعان من إنطالق الدروس إبتداء * الطالب الذي

 بالقانون الداخلي.عليها  للعقوبات المنصوص

 :مالحظة     

 . 13:30إلى الساعة  08:30ينطلق الترسيم إبتداءا من الساعة  -

 أجال الترسيم. احترامالرجاء من كافة الطلبة  -

 الترسيم شخصي  -

 .2022سبتمبر  12تنطلق الدروس يوم اإلثنين - 

 .الدوليالعامة للتعاون  اإلدارةالوحيد الذي تسنده  المعرف استعمالبعن بعد  األجانبيسجل الطلبة - 
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