
République Tunisienne 

*** 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

*** 

Université de Jendouba 

*** 

Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja 

 

 

 

 املعهد العايل للبيوتكنولوجيا بباجة

 2022/2023بعنوان السنة اجلامعية املاجستري طلبة بالغ تسجيل 

أّن التسجيل عن بعد يتّم وجواب عرب املوقع املوّحد:  املاجسترب  طلبةجيا بباجة كافة مدير املعهد العايل للبيوتكنولو يعلم 

  /https://www.inscription.tn   

 معاليم التسجيل:  .1

 دينار:  5معلوم التسجيل+  000051.د مفصلة كما يلي: ) 400711. :وماجستري حبث ماجستري مهين القسط األول

عاونية احلوادث  تمعلوم اإلخنراط يف دينار 02دينار: معلوم املراسالت+  02معلوم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي+ 

 مليم معلوم اإلخنراط يف الرتبص التحضريي واألشغال التطبيقية.(   400دينارات و 03عية + املدرسية واجلام

 د000051. :القسط الثاين 

 التسجيل للقسطني األول والثاين معا. دفع معاليمالذي اليتمتع بقرض أو منحة ميكن للطالب )ة(    - مالحظة:

 تدعم ذلك ملصلحة شؤون الطلبة تقدمي وثيقة جيبقرض أو منحة جامعية الطالب املتحصل على  -

 الواثئق املطلوبة إلستكمال ملف التسجيل: .2

يتعني على الطلبة الولوج إىل موقع واب املؤسسة  :السنة أوىل ماجستربلطلبة ابلنسبة  -

(https://isbb.rnu.tn/fra/fiche)  لتالية يف اخلاانت املناسبة :وتعمري املعطيات الالزمة وإدراج الواثئق ا 

 ،شهادة الباكالورايمطابقة لألصل من  نسخة التعريف الوطنية، بطاقةمشسية، نسخة من  ةصور  01وصل دفع معاليم التسجيل، 

مطابقة  نسخة + اجلامعية املتحصل عليها شهادةمطابقة لألصل من ال نسخة+ من كشف أعداد الباكالوراي  مطابقة لألصل نسخة

  السنوات اجلامعية.ف أعداد و من كش لألصل

يتعني عليهم الولوج إىل موقع واب املؤسسة  :السنة الثانية ماجستريلطلبة ابلنسبة  -

(https://isbb.rnu.tn/fra/fiche:وتعمري املعطيات الالزمة وإدراج الواثئق التالية ) 

 

 الجمهورية التونسية

*** 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

*** 

 جامعة جندوبة

*** 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
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 مشسية. ةصور  01و ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةوصل دفع معاليم التسجيل  

 : روزانمة .3

  06/09/2022إىل غاية  01/09/2022 عن بعد إبتداء من ينطلق التسجيل :ماجستري حبثابلنسبة لطلبة  

  08/09/2022إىل غاية  01/09/2022 عن بعد إبتداء من ينطلق التسجيل :ماجستري مهينابلنسبة لطلبة  

 

 عويضه بطالب من قائمة االنتظارالطالب الذي مل يقم بعملية التسجيل عن بعد سيتم ت مالحظة:
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شارع   المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة 

 الحبيب بورقيبة 

382-ص.ب -9000  باجة   

Email: isbb@isbb.rnu.tn    Site web: www.isbb.rnu.tn        Tel : (216) 78 443 863               Fax : (216) 78 459 098 
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