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%02فئة  1سابقة اإلنتقاء للماستر إعالن للترشح لم  

بعنوان  % 02 فئةلفائدة طلبة  في فرع تسيير التقنيات الحضرية -سنة أولى ماستر- 1الماسترطور أوال: الترشح للتسجيل في 
 :0201/0200السنة الجامعية 

 
، 1صالح بوبنٌدر، عن فتح باب الترشح لمسابقة االنتقاء فً طور الماستر  3الحضرٌة بجامعة قسنطٌنة  ٌعلن معهد تسٌٌر التقنٌات

 ، و التً تخص الفئات االتٌة:0201أوت  19المؤرخ فً  719فً المئة حسب القرار  02لفائدة الطلبة المصنفون فً فئة 

 التقنياث الحضريت فرع تسيير -* الطلبت القذماء المتخرجىن مه المؤسست الجامعيت

 فرع تسيير التقنياث الحضريت -* الطلبت القذماء المتخرجىن مه مؤسساث جامعيت اخري

 فرع تسيير التقنياث الحضريت - مؤسساث جامعيت اخري * الطلبت الجذد المتخرجىن مه

     مهنً فً ماسترأو العمران بالنسبة   ة عمرانٌةفرع هندسة الطرائق أو تهٌئ - أخرى* الطلبة القدماء أو الجدد المتخرجون من مؤسسات جامعٌة 

 .20تخصص رقم 

فً ماستر أو العمران بالنسبة  تخصص هندسة حضرٌة فرع هندسة الطرائق - أخرى* الطلبة القدماء أو الجدد المتخرجون من مؤسسات جامعٌة 

 .20تخصص   رقم مهنً 

 ثاويا : تخصصاث الماستر المعتمذة للترشح:
 ماستر أكاديمي -ذن* تسيير الم1

 ماستر أكاديمي - * هنذست حضريت2

 ماستر مهني - * اقاليم مذن وصحت3

 ماستر مهنً -* تسٌٌر مستدام للنفاٌات فً الوسط الحضري 0

 ماستر مهنً -* تسٌٌر التغٌٌرات البٌئٌة فً البحر المتوسط 0

 ثالثا: عدد المناصب البيداغوجية المتوفرة:

 حسب التخصصات.منصب ٌتم توزٌعها   01عدد المقاعد المعتمدة هً 

 رابعا:شروط االنتقاء:

 عدد المناصب المتوفرة -

 0211 نوفمبر 23المؤرخ فً  910الترتٌب حسب الجدارة و االستحقاق وفق القرار رقم  -

 بطاقة الرغبات -

 مراعاة الشهادة المتحصل عليها حسب عروض التكىيه -

األخيرةسنوات  20ح بعدم التسجيل في ماستر خالل مدة خامسا: تصري  

 .األخٌرةسنوات  20أصرح بأنً لم أتحصل على شهادة ماستر من جامعة أخرى خالل فترة 

 هندسة الطرائق و تهيئة عمرانية و العمران التسجيل في تخصصات ماستر مهني:فروع أخرى سادسا: يمكن لطلبة 

 )  ط الحضريتسٌٌر مستدام للنفاٌات فً الوس -

 MehMedتسٌٌر التغٌٌرات البٌئٌة فً البحر المتوسط  -

 سابعا: فترة التسجيالث للترشح في مسابقت االوتقاء تكىن في المىاعيذ االتيت:
 0201سبتمبر  10سبتمبر إلى غاٌة  20من 

 ثامنا: تتم الترشيحات حصريا عبر الخط المرفق:

https://forms.gle/JdmhuQGGLEk2akym9 

 تاسعا: سيتم تىظيم مقابالث شفىيت للمترشحيه المعىييه بالماستر المهىي خالل فترة تحذد الحقا و تكىن بالصيغتيه الحضىريت و عبر الخط:

 تسٌٌر مستدام للنفاٌات فً الوسط الحضري -

 MehMedحر المتوسط تسٌٌر التغٌٌرات البٌئٌة فً الب -

 

 2221سبتمبر  22و  21عاشرا: يتم معالجت و إعالن النتائج و بذايت التسجيالث في تاريخ 

 

 -صالح بوبنيدر   - 3جــــامعـة قسنطـينة 

 تسييـــــــر التقـــنيات الحضـــرية   معهد

 

https://forms.gle/JdmhuQGGLEk2akym9

