
 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 
 اجــامعة قرطــج

 لتكنولوجيات البيئة و العمران و البنيانالمعهد العالي 

 
 

 بـالغ

 والبيئة الهندسة المدنيةفي  بحثال ماجستير مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادة

  2020-2019بعنوان السنة الجامعية 

 

ماجستير البحث في الهندسة ةادـعن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل بشهالعمران و البنيان ت البيئة ولتكنولوجياالمعهد العالي إدارة علم ت
 2020-2019السنـة الجـامعية   بعنوانالمدنية والبيئة 

 Génie Civil  ,Génie: االختصاصات التالية في لإلجازةادة الوطنية ـالشهلمهندس أو الشهـادة الوطنيةعلى  متحصلونال

hydraulique ,génie des matériaux ,Géologie,  Géoressources et environnementي رسوب أدون  ما يعادلها أو

 .خالل المسيرة الجامعية

 ملف الترشح : ❖

 يشمل ملف الترشح على الوثائق التالية :

 (:www.isteub.rnu.tn او من الموقع االلكتروني للمعهد المعهد إدارة مطبوعة مطلب ترشحمعمرة بكل دقة )تسحب من .1
 من الشهادة المعادلةنسخة من شهادة الباكالوريا أو  .2

 او شهادة ختم الدراسات أو ما يعادلها في الهندسة المدنيةاإلجازةنسخة من  .3

 نسخة من كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعية  .4

 سيرة ذاتية .5

 بطاقة التعريف الوطنيةنسخة من  .6

 يرفق ببطاقة اإلعالم بالبلوغ() الترقيم البريديظرف خالص معلوم البريد مضمون الوصول يحمل اسم و عنوان المترشح و  .7

 صورة شمسية01 .8
 

 

  2019سبتمبر  13إلى يوم الجمعة  2019سبتمبر  02 يوم اإلثنين بتداء منإ ملفات ترشحهمتقديم فعلـى الراغبين في الترشح ،

أو عن طريق البريد نالعالي لتكنولوجيات البيئة و العمران و البنيابمكتب الضبط التابع للمعهدعن طريق اإليداع ذلك  (والغايةبدخول )

 بالعنوان التالي:

 

 لتكنولوجيات البيئة و العمران و البنيانالمعهد العالي 

 تونس قرطاج– 2035- 2نهج الصناعات التقليدية الشرقية 02

 (.مكتب الضبط التابع للمعهدفي ذلك ختم  ) يعتمدخالل التوقيت اإلداري 

 

 :مالحظات
 الحقاعن نتائج القبول النهائي للمترشحين  اإلعالنيتم  -

 يوما من إعالن النتائج  15 اهـل أقصـفي أج القيام بإجراءات التسجيلعلى الطلبة المقبولين  -

 (20) طالبا عشرينو قد حّددت طاقة االستيعاب ب
 

 هام جدا: •
 يعتبر مرفوضا وال يقع النظر فيه. خاطئةلى المعهد منقوصا أو بعد اآلجال أو يحمل معلومات كل ملف يرد إ  -
 علىالتأهيل.يزال فى طور التقييم من اجل التأهيل و يكون القبول النهائي للطلبة بعد موافقة الوزارة  الماجستير ال هذا -
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