
 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 
 اج ــ امعة قرطــج

 لتكنولوجيات البيئة و العمران و البنيان المعهد العالي 

 

 بـالغ 

 والبيئة الهندسة المدنيةفي  ثالبح ماجستير مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادة

 2021-2020بعنوان السنة الجامعية 

 

 

ماجستير بحث في الهندسة المدنية   ةادـعن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل بشه والبنيان والعمرانالمعهد العالي لتكنولوجيات البيئة علم ي
 : على ينمتحصللل  2021-2020السنـة الجـامعية  بعنوان والبيئة 

 
 لمهندس الشهـادة الوطنية-

 الشهـادة الوطنية لإلجازة-

 الماجيستيرشهادة -

 شهادة االستاذية -

 , Génie Civil :   ,Génie hydraulique ,Génie des matériaux, Géologieاالختصاصات التالية في 

, Géoressources et environnementما يعادلها او. 

أن يكون الطالب قد نجح في السنوات الثالثة دون أي رسوب  سنوات(يشترط 3)مستوى باكالوريا +  اإلجازةبالنسبة للمتحصلين على 

 .2020جويلية  30أقصاه  ختاري في  مناقشة تربص نهاية الدراسات بنجاح  أجرييكون قد   أنكما يشترط  وفي الدورة الرئيسية

 ملف الترشح : ❖

 يشمل ملف الترشح على الوثائق التالية : 

 

 الموقع االلكتروني على ةالتسجيل بالماجستير الموجودمنصة  سحب منت استمارة إرشادات تحمل عدد الملف .1

 .بكل دقةو على الخطوذلك بعد ادخال جميع البيانات المطلوبة  :http://www.isteub.rnu.tn/fra/mastere للمعهد

 .لألجانبمن جواز السفر بالنسبة  او نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .2

 .لها من الشهادة المعادلةمن شهادة الباكالوريا أو  لألصلمشهود بمطابقتها نسخة  .3

الخاصة بالسنة الجامعية   الشهائد)في حالة عدم توفر  شهادة النجاح أو الشهائد الجامعية من لألصلمشهود بمطابقتها نسخة  .4

ثة في بداية شهر  وتسليمها مباشرة للجنة يوم اجراء المحاد اصطحابهاتاريخ إيداع الملفات يمكن للطالب  2019-2020

 .(2020سبتمبر 

)ما عدى  كل سنوات الدراسة الجامعية  المتحصل عليها في الباكالوريا وفي من كشوف األعداد مشهود بمطابقتها لألصلنسخة  .5

 .(2020-2019السنة الجامعية 

 سيرة ذاتية  .6
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في مواصلة الدراسة ل ترشحه دوافعالمترشح يبين فيه  محرر باللغة الفرنسية او اإلنجليزية  اقصى تقديرمن صفحتين على  تقرير .7

 الماجستير المطلوب  

يرفق ) البريدي والترقيمالمترشح  وعنوان حمل اسم تمع االعالم بالبلوغ مضمون الوصول المعلوم البريد  ةف خالصوظر02  .8

 .ببطاقة اإلعالم بالبلوغ(

 .صورة شمسية01 .9

 
 
 

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

 عنوان التالي:على ال و ذاك للمعهد 2020 أوت  05 األربعاء غاية يوم إلى 2020 جويلية 15 األربعاءمن يوم  ابتدءاورقية 

 

 والبنيان والعمران لتكنولوجيات البيئة المعهد العالي 

 تونس قرطاج – 2035- 2 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 02

 "مع كتابة عدد الملف المذكور في بطاقة البيانات 2021-2020 ترشح للماجستير هندسة مدنية على الغالف الخارجي للضرف تكتب بوضوح عبارة "ملف  

 

 . وال يمكن أيداع اي ملف مباشرة بالمعهد

  عبر الموقع المقبولين مبدئيا  يستدعى   .2020 األسبوع األخير من شهر اوت المعهد في موقع  عبرالقبول المبدئية بالماجستير   نتائجيعلن عن  

 .ويقصى كل متغيب عن هذه المحادثة 2020سبتمبر 7الى1منالفترة الممتدة   يالماجستير فمع لجنة  محادثةألجراء 

 :مالحظات

يوم  اجل أقصاه  في األمراقتضى  إنتحيين المعطيات التي تتضمنها في الموقع   أووتغيير  بطاقة البياناتيجب استخراج وطباعة   -

 . بعد ذلك تغلق المنصة  H59 23 على الساعة2020أوت  05 األربعاء

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

 .(20) طالبا عشرين حدّدت طاقة االستيعاب ب   -

يحمل بيانات مخالفة لما صرح به الطالب في  أو بمطابقتها لألصلويشمل وثائق غير مشهود االمعهد منقوصا  علىكل ملف يرد   -

 ويعتمد في ذلك تاريخ ختم البريد.  مرفوضا وال يقع النظر فيه يعتبربعد اآلجال  يردأو  منصة التسجيل

تعمير بطاقة البيانات على على المترشحين الراغبين في  تقديم ترشحهم في شهادتي ماجستير بحث و ماجيستير مهني بالمعهد  -

خاص بالترشحين   ويرسل ملف واحدفي منصة التسجيل  بتسجيل واحدالترتيب التفاضلي الختياراته. في هذه الحالة يقوم  مبينا الموقع

 .في ماجيستير واحد  إال نهائيا يمكن قبوله  ال معا.  هذا و


