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   2022جويلية  15في:  ،صفاقس

 بــــــــالغ
المهني للتسجيل في شهادة ماجستير البحث وشهادة الماجستير مناظرة بالملفات  

  ختصاص التصميمافي 

2023-2022" بعنوان السنة الجامعية امدنظام "  

 

 ر البحثاجستيمدير المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل في شهادة م يعلم

 .2023-2022مد " بعنوان السنة الجامعية افي اختصاص التصميم، نظام " وشهادة الماجستير المهني 

 

 ماجستير البحث -أ

 

 شروط الترشح  -1

في  ازةاإلج يجب على كّل مترّشح للتسجيل بشهادة ماجستير البحث الموّحد في التصميم أن يكون متحّصال على

 التصميم. 

 شروط القبول وطاقة ااٍلستيعاب -2

 :لتالييشترط لقبول المترّشحين للتسجيل بشهادة ماجستير البحث الموّحد في التصميم المعّدل العام ا

 سنوات الّدراسة دون رسوب. أن يكون المترّشح قد اٍجتاز -

 .20من  8أن يكون معّدل المواد الّنظريّة لجميع الّسنوات أكثر من -

 . 20من  12يساوي أو يفوق أن يكون المعّدل العام  -

د معّدل الموا الثة ( +ّسنة الث)الّسنة األولى( + ) الّسنة الثانية( + ) الّسداسي األّول من اللكّل من المعّدل العام  -

 4:  النظريّة

في  جازةاإللطلبة  % 80طالبا في كّل فوج، كما تكون النّسبة  15تكون طاقة االستيعاب بفوجين في حدود 

 % 10ة، األساسية التطبيقية في التصميم للسنوات الفارط اإلجازةلطلبة  %10، 2022-2021التصميم لسنة 

 التونسية. في التصميم من معاهد الفنون والحرف األخرى بالبالد اإلجازةلطلبة 
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 الماجستير المهني -ب

 شروط الترشح -1

 لتصميم. في ا اإلجازةيجب على كّل مترّشح للتسجيل بشهادة الماجستير المهني في التصميم أن يكون متحّصال على 

 طريقة الترشح  وطاقة االستيعاب  -2

 يقع اٍحتساب المعّدل العام  للمترّشح حسب المعادلة التالية : -

 3ثة (: ة الثاللكل من )الّسنة األولى( + ) الّسنة الثانية( + ) الّسداسي األّول من الّسنالمعّدل العام  -

ستيعاب قة االٍ يقع ترتيب كل مترّشح وفق المعّدل المتحّصل عليه وحسب ااٍلختصاص، ويتّم االختيار بٍاحترام طا

 طالبا في كّل اٍختصاص.  15المحّددة ب 

 ناعي.اٍبتكار ص -سمعي بصري إشهار -خّطي إشهار -تصميم المالبس -ضاءتصميم الف كاآلتي:االختصاصات هي 

 تكوين الملف

  :اليوان التّ ى العنالبريد مضمون الوصول عل عن طريقملّفه  إرساليتعيّن على المتّرشح لهذه المناظرة 

 

 

 

 (يديتم اعتماد ختم مكتب البر)  2022 أوت 10 ربعاءاأل يوم أقصاهفي اجل وذلك 

في  يالمهن رأو الماجستي في التصميم على اختيار واحد، ماجستير البحث الملف مع التنصيص إرساليتّم 

 المهني.  لماجستيرااظرة  ملف يتّم رفضه في مناظرة ماجستير البحث يقع النظر فيه في من، ونعلم أّن كلّ التصميم

 يحتوي الملف على الوثائق التالية:

 .لفبالم اوإرفاقهمطلب ترّشح للمناظرة، يتّم عن طريق تعمير بطاقة الترّشح الموجودة على موقع المعهد  -1

« Fiche de candidature en master de recherche et professionnel en Design 2022-2023 » 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -2

 رة شخصيّةوص -3

 الجامعيّة راسةنسخ من بطاقات األعداد لجميع سنوات الدّ  -4

 نسخة من بطاقة أعداد الباكالوريا  -5
 

  كّل مطلب يرد بعد اآلجال المحّددة يعتبر ملغى. :مالحظة

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، 

 1083صندوق بريد   صفاقس 3002 -أوت 5شارع  34


