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الشهادة الوطنية في التعمير  "علىللحصول ثانية عن فتح مناظرة للدخول إىل املرحلة ال البنيانلتكنولوجيات البيئة و العمران و إدارة املعهد العايل تعلم 
  "والتهيئة

 المشاركة:شروط 

 احلاصلون على إحدى الشهادات التالية:   
 حميط حضري, إنشاء و تعمري و هندسة معمارية , تعمري وهتيئة,اجلامعية للتكنولوجيا إختصاص شهادة ال*     
 ,معادلإختصاص  علم إجتماع أو* شهادة الدراسات اجلامعية للمرحلة األوىل يف اهلندسة املعمارية أو اجلغرافيا أو    

 * شهادة جامعية معرتف مبعادلتها للشهائد املذكورة أعاله.  

 ملف الترشح : .1

 الوثائق التالية:يشتمل ملف الترشح وجوبا على 
  www.isteub.rnu.tnموقع الواب  من أو ،إدارة املعهد من بطاقة إرشادات تسحب  (1

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (2

 تقرير بصفحتني على أقصى تقدير يبني فيه الطالب أسباب رغبته يف مواصلة الدراسة يف شعبة التعمري والتهيئة. (3

 ،الباكالوريا أو من الشهادة املعادلةنسخة من شهادة  (4

 ،*نسخة من الشهادة اجلامعية املتحصل عليها (5

 حصل عليها خالل الدراسة اجلامعية،نسخة من كشوف األعداد املت (6

 وظرف بتعريفة مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ(,ظروف خالصة املعلوم حتمل عنوان الطالب )ظرفان بالتعريفة العادية  03 (7

 ة،سرية ذاتي (8

 ،صورة مشسية 01 (9

 * ميكن إيداع شهادة جناح يف انتظار احلصول على الشهادة النهائية

وذلك عن طريق اإليداع بمكتب الضبط بالمعهد أو عن طريق البريد بالعنوان   2019 سبتمبر 02االثنين يوم إبتداء من  قبول امللفاتيتم 
 التالي:

 لتكنولوجيات البيئة و العمران و البنيانالمعهد العالي 

 تونس قرطاج 2035  - 2, نهج الصناعات التقليدية الشرقية02
ترفض . )و يعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط التابع للمعهد( بدخول الغاية 2019سبتمبر  13الجمعة  حدد آخر أجل لقبول الملفات ليوم

 كل الملفات المنقوصة أو الواردة بعد اآلجال المحدّدة.
 : إجراءات المناظرة .2

 تقييم و دراسة امللفات عن طريق جلنة خمتصة يتم  •

 مبقر املعهد. 2019 سبتمرب 23 اإلثننيا يوم بداية من اإلعالن عن نتائج مناظرة دراسة امللفات •
 حسب روزنامة يتم تعليقها الحقا. 2019 سبتمرب  30 اإلثنني إبتداء من يوم جترى احملاورة أمام جلنة القبول  •

 2019أكتوبر  07 ابتداء مناإلعالن عن النتائج  •

 النتائج يوما من تاريخ اإلعالن عن 15عل الطلبة املقبولني أن يقوموا بإمتام إجراءات الرتسيم يف أجل ال يتجاوز 
 .امقعد (25) وعشرون خمسة 2019/2020الجامعية  لسنةحدد عدد األماكن المفتوحة ل مالحظة:


