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  2022 جويلية 15في ،صفاقس

 بـــــــــــــالغ
 مناظرة بالملفات للتسجيل في شهادة ماجستير البحث في الفنون التشكيلية

 2023-2022نظام "امد" بعنوان السنة الجامعية  
 
علم مدير المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل في شهادة ماجستير ي  

 .2023-2022البحث في الفنون التشكيلية  نظام "امد" بعنوان السنة الجامعية 

 

 شروط الترشح -1
اإلجازة يجب على كل مترشح للتسجيل بشهادة ماجستير البحث في الفنون التشكيلية أن يكون متحّصال على 

التطبيقية في الفنون األساسية في الفنون التشكيلية أو اإلجازة في الفنون التشكيلية. كما يمكن لحاملي اإلجازة 

 وشهادة األستاذية في الفنون التشكيلية )نظام قديم( الترشح في حدود النسب المسموح بها.أالتشكيلية 
 

 شروط القبول وطاقة االستيعاب -2
 التالي: المعدل العام يشترط لقبول المترشحين للتسجيل بشهادة ماجستير البحث في الفنون التشكيلية

 .20من  12يساوي أو يفوق  3و 2و1: أن يكون المعدل العام للسنوات اإلجازة في الفنون التشكيلية 1-2
 5:  ](2( و )سنة ثالثة ضارب 2( و )سنة ثانية ضارب 1)سنة أولى ضارب [المعدل العام:

 

يساوي أو يفوق  3و 2و1: أن يكون المعدل العام للسنوات اإلجازة األساسية في الفنون التشكيلية 2-2

 .20من  12
 5:  ](2( و )سنة ثالثة ضارب 2( و )سنة ثانية ضارب 1)سنة أولى ضارب [المعدل العام: 

 

يساوي أو يفوق  3و2و1: أن يكون المعدل العام للسنوات اإلجازة التطبيقية في الفنون التشكيلية 3-2

 .20من  13
 5:  ](2( و )سنة ثالثة ضارب 2( و )سنة ثانية ضارب 1)سنة أولى ضارب [المعدل العام: 

أن يكون المعدل العام للمرحلة األولى والمرحلة الثانية يساوي أو  :األستاذية في الفنون التشكيلية 4-2

 .20من  11يفوق 
 .3: ](2( و)المرحلة الثانية ضارب 1)المرحلة األولى ضارب [المعدل العام: 

 
من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس في نفس المجال  معادلة شهادة أجنبية 5-2

 12ل العام عن مجموع المعد   ل  يق   ألّ والتخصص. ويقع احتساب المعدل العام بنفس المقاييس على 

 .20من 

 
طالبا من اإلجازة في الفنون التشكيلية وبالنسبة للمترشحين من  20أما طاقة الستيعاب فستكون في حدود 

التطبيقية في الفنون التشكيلية واألستاذية في الفنون التشكيلية والمترشحين من األساسية واإلجازة اإلجازة 

 معاهد الفنون األخرى فستكون في الحدود المسموح بها.
 

 تكوين الملف 3
 ظرة إرسال ملّفه عن طريق البريد مضمون الوصول على العنوان التّالي: يتعيّن على المتّرشح لهذه المنا
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 (يتم اعتماد ختم مكتب البريد)  2022 أوت 10 األربعاء وذلك في اجل أقصاه يوم

 

 التالية:يحتوي الملف على الوثائق 

 يَت مُّ عن طريق تعمير بطاقة الترشح الموجودة على موقع المعهد وإرفاقها بالملف مطلب ترشح للمناظرة .1

(Fiche de candidature). 

 نسخة من بطاقة التعريف. .2

 صورة شخصية. .3

 ، اإلجازة أو األستاذية(.)الباكالوريانسخ من الشهائد العلمية  .4

 .المعدل العامنسخ من بطاقات األعداد لجميع سنوات الدراسة الجامعية حتى يتسنى احتساب  .5

 
 كل المطالب الواردة بعد اآلجال تعتبر ملغاة. مالحظة:
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