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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة قرطاج 
لتكنولوجيات البيئة و العمران و البنيان المعهد العالي    

 

 بالغ

الجامعية السنة    بعنوان في التعمير والتهئية    بالشهادة الوطنية   االلتحاق مناظرة    

2022/2021 
 

الشهادة الوطنية يف التعمري    " علىللحصول  ثانية  عن فتح مناظرة للدخول إىل املرحلة ال والبنيان لتكنولوجيات البيئة والعمران  إدارة املعهد العايل  تعلم  
 " والتهيئة 
 المشاركة: شروط  -1

 احلاصلون على إحدى الشهادات التالية:    
 املعمارية، أو إختصاص معدل، الشهادة اجلامعية لإلجازة التطبيقية أو إجازة حبث يف إختصاص التعمري والتهيئة، واإلنشاء واهلندسة  •
 ، معادلإختصاص    علم إجتماع أوشهادة الدراسات اجلامعية للمرحلة األوىل يف اهلندسة املعمارية أو اجلغرافيا أو  •

 شهادة جامعية معرتف مبعادلتها للشهائد املذكورة أعاله.  •

 ملف الترشح :  -2

 يشتمل ملف الرتشح وجواب على الواثئق التالية: 
 

  على املوقع االلكرتون ةمنمنصة التسجيل ابملاجستري املوجوديتم سحبها إرشادات حتمل عدد امللف استمارة  .1
 .وذلك بعد ادخال جميع البيانات المطلوبة على الخط وبكل دقة:http://www.isteub.rnu.tn/fra/mastere للمعهد

 ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .2

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

 ، نسخة من شهادة الباكالوراي أو من الشهادة املعادلة  .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 ابلبلوغ()ظرفان ابلتعريفة العادية  ظروف خالصة املعلوم حتمل عنوان الطالب  03 .7

 سرية ذاتية،  .8

 ، صورة مشسية 01 .9

 * ميكن إيداع شهادة جناح يف انتظار احلصول على الشهادة النهائية 

 
في نسخة ورقية  عبر البريد المضمون الوصولحصريا علـى الراغبين في الترشح، القيام بالتسجيل عبر موقع المعهد وارسال ملف الترشح 

 على العنوان التالي:  وذاك 2021جويلية03السبت  من يومابتداء

   لتكنولوجيات البيئة و العمران و البنيانالمعهد العالي 

 تونس قرطاج 2035  - 2 التقليدية الشرقية, نهج الصناعات 02

 (. )و يعتمد يف ذلك ختم مكتب الضبط التابع للمعهد  بدخول الغاية 2021 جويلية 18 حدال  حدد آخر أجل لقبول امللفات ليوم

   كل امللفات املنقوصة أو الواردة بعد اآلجال احملدّدة.  ترفض

"مع كتابة عدد امللف املذكور يف بطاقة  2022- 2021ملناظرة الشهادة الوطنية يف التعمري والتهيئةتكتب بوضوح عبارة "ملف ترشح    للظرف على الغالف اخلارجي  

 .)تسحب من منصة التسجيل( البياانت
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 :  إجراءات المناظرة  -3

 تقييم ودراسة امللفات عن طريق جلنة خمتصة  يتم  •

 .2021وت أاألسبوع األخير من شهر  خاللعن نتائج القبول المبدئية بالماجستير عبر موقع المعهد  يتم اإلعالن •
 حسب روزانمة يتم تعليقها الحقا.  2021سبتمب 01  ءاالربعا إبتداء من يوم جترى احملاورة أمام جلنة القبول   •

 النتائج النهائية للمقبولين يقع االعالم عنها رسميا علي موقع واب المؤسسة في مفتتح السنة الجامعية.  •

 . يوما من اتريخ اإلعالن عن النتائج 15عل الطلبة املقبولني أن يقوموا إبمتام إجراءات الرتسيم يف أجل ال يتجاوز 
 .(25) امقعد  وعشرون خمسة 2021/2021الجامعية  لسنةعدد األماكن المفتوحة ل مالحظة:


