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%08فئة  1سابقة اإلنتقاء للماستر إعالن للترشح لم  

لفائدة الطلبة  في فرع تسيير التقنيات الحضرية -سنة أولى ماستر- 1الترشح للتسجيل في طور الماسترأوال: 

 .أدناهو المرتبون حسب الملحق  2020/2021المتخرجون من المعهد دفعة 
صالح بوبنٌدر، عن نشر قائمة الترتٌب للطلبة المتخرجون من المؤسسة  3علن معهد تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة بجامعة قسنطٌنة ٌ

 719، حسب القرار 2021/2022و المعنٌون بالتسجٌل فً طور الماستر للموسم الجامعً  2020/2021للمعهد دفعة  األصلٌة
 ، 2021أوت  19المؤرخ فً 

 :الماستر المعتمدة هي : تخصصاتثانيا 
 ماستر أكاديمي -* تسٌٌر المدن1
 ماستر أكاديمي - * هندسة حضرٌة2
 ماستر مهني - * اقالٌم مدن وصحة3
 ماستر مهني -* تسٌٌر مستدام للنفاٌات فً الوسط الحضري 4
 ماستر مهني -* تسٌٌر التغٌٌرات البٌئٌة فً البحر المتوسط 5

 المتوفرة لكل تخصص: عدد المناصب البيداغوجيةثالثا: 
 منصب ٌتم توزٌعها كماٌلً: 93عدد المقاعد المعتمدة هً 

 14ماستر أكادٌمً: عدد المناصب هً  -* تسٌٌر المدن
 35: عدد المناصب هً  ماستر أكادٌمً - * هندسة حضرٌة

 8: عدد المناصب هً  ماستر مهنً - * اقالٌم مدن وصحة
 8ماستر مهنً : عدد المناصب هً  -* تسٌٌر مستدام للنفاٌات فً الوسط الحضري 
 8ماستر مهنً : عدد المناصب هً  -* تسٌٌر التغٌٌرات البٌئٌة فً البحر المتوسط 

 شروط االنتقاء:رابعا:
 عدد المناصب المتوفرة -
 2011نوفمبر 03المؤرخ فً  914الترتٌب حسب الجدارة و االستحقاق وفق القرار رقم  -
 بطاقة الرغبات -
 مراعاة الشهادة المتحصل عليها حسب عروض التكىين -

سنوات االخيرة 00تصريح بعدم التسجيل في ماستر خالل مدة خامسا:  : 
 سنوات األخٌرة. 05أصرح بأنً لم أتحصل على شهادة ماستر من جامعة أخرى خالل فترة 

 ئة عمرانية و العمران التسجيل في تخصصات ماستر مهني:يمكن لطلبة فرع هندسة الطرائق و تهيسادسا: 
 (أو العمران تخصص هندسة بٌئٌة فرع هندسة الطرائق) تسٌٌر مستدام للنفاٌات فً الوسط الحضري -
 (عمرانٌة أو العمرانفرع هندسة الطرائق أو تهٌئة ) MehMedتسٌٌر التغٌٌرات البٌئٌة فً البحر المتوسط  -

و إجراء المقابالت الشفوية الخاصة  ت للطلبة المقبولين من خالل م أ إستمارة الرغباتفترة التسجيالسابعا: 

 :أعاله تكون في المواعيد االتية 00و  00بالتخصصات المعنية بها وهي رقم 
 2021سبتمبر  15سبتمبر إلى غاٌة  05من 

 2021سبتمبر  22و  21يتم معالجة و إعالن النتائج و بداية التسجيالت في تاريخ ثامنا: 
 

 

 -صالح بوبنيدر   - 3جــــامعـة قسنطـينة 

 تسييـــــــر التقـــنيات الحضـــرية   معهد

 


