
 

 

 
 

 «أمد»مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير نظام  

   2019/2020بعنوان السنة الجامعية 

  

)بحث ومهني( بعنوان « أمد»بصفاقس عن فتح مناظرة بالملفّات للتسجيل بشهائد الماجستير نظام تعلم مديرة المعهد العالي للفنون والحرف 

  2020 - 2019  الجامعية  السنة

 شروط الترّشح:  

 يعادلها. ، أو ما«أمد»يترشح لهذه المناظرة الطلبة المتحّصلون على الشهادة الوطنية لإلجازة في نظام  

 طريقة المشاركة: 

  http://www.isams.rnu.tn/fra/mastere ، بالتسجيل عن بعد عبر موقع واب المعهد:حصريا المشاركة، تتم •

 2019 جويلية 16و 02 وذلك في الفترة الممتدة بين

من ضمن قائمة شهائد الماجستير المؤهلة والمنصوص عليها باإلعالن، ويعتبر الغيا كّل ملف  بشهادتين يمكن للّطالب)ة( الترّشح للتسجيل• 

 ترشح يتضّمن أكثر من اختيارين

حالة باعة بطاقة تسجيل الترشح عبر الموقع وإرفاقها بالوثائق المطلوبة في لضمان حقوق جميع المشاركين والستكمال ملف الترشح، يجب ط• 

 .القبول األّولي
 

 األّولي القبول عند المطلوبة الوثائق القبول مقاييس

تشكيلية أو تصميم( تتولّى لجنة الماجستير المعنية )فنون 

  دراسة الملفات وفق المقاييس التالية:

 معدالت سنوات الدراسة وعدد سنوات الرسوب• 
مدى مالءمة الشهادة الجامعيّة واالختصاص للماجستير • 

 المطلوب.
وطاقة االستيعاب طاقة االستيعاب بكّل شهادة ماجستير • 

 المخّصصة للمترشحين من المعهد ومن خارجه.

  

الماجستير بحث في بالنسبة للمترشحين لشهادة  مالحظة:

الجتياز اختبار  المقبولين أوليا، يدعى الطلبة التصميم

لتقييم  "  entretien"  كتابي و محادثة شفاهية مع اللجنة

 المترشحين.

 

سحب مطبوعة الترشح عبر موقع واب المعهد مرفقة  - 

 .بصورة شمسية للمترشح وإمضائها
 ةنسخة من بطاقة التعريف الوطني -
 انسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوري -
نسخ مطابقة لألصل من كشوفات األعداد تشمل سنوات  -

 بالنجاح وسنوات الرسو
األستاذية أو نسخة مطابقة لألصل من شهادة اإلجازة أو  -

  .ما يعادلها

 المطلوبة، بالوثائق االستظهار في تأخير أو الواب موقع عبر الترشح عند المدرجة المعطيات في نقصان أو خطأ كل  

  آلية. بصفة الترشح إلغاء عنه ينجرّ 

وإرفاقها مع وثائق الملف ويعتبر  الواب موقع عبر الترشح تسجيل بمطبوعة االستظهار ضرورة عند القبول األّولي  

 الترشح الغيا دون هذه الوثيقة
 االعالن بهذا عليها المنصوص بعد عن التسجيل مواعيد احترام يجب  

 في حالة التعّرض إلى أي إشكال تقني عند التسجيل للترشح عن بعد يجب االتصال بالعنوان االلكتروني التالي:  

isams.info@isams.usf.tn 

 

 

 اإلعالن عن النتائج: 

  2019 جويلية 17 عبر موقع الواب يوم)كافة االختصاصات(  الّطلبة المقبولين أّوليايتم اإلعالن عن قائمة • 
الماجستير يتعيّن على الّطلبة الواردة أسماؤهم بقائمة المقبولين أّوليّا )ماجستير البحث في الفنون التشكيلية، الماجستير المهني في التصميم و•  

 26و 22 بين الفترة الممتدة المهني في الفنون التشكيلية(، تقديم جميع المؤيّدات والوثائق المطلوبة مباشرة إلدارة المعهد )مكتب الضبط( في

  2019 جويلية

 

http://www.isams.rnu.tn/fra/mastere


 

 

 

 

 المقابالت مع لجنة ماجستير البحث في التصميم واعالن النتائج:  

  2019 جويلية 17 يوم الشفاهية والمحادثة الكتابي االختبار الجتياز المقبولين الطلبة قائمة عن العالنا ·

 المقابالت الشفاهية مع اللجنة الخاصة بالماجستير البحثو الكتابي االختبارإجراء  2019 جويلية 19 يتم يوم - 

 2019جويلية  20يكون اعالن نتائج المقبولين في االختبار يوم  -

كتب الضبط( يتعيّن على الّطلبة المقبولين أوليا والمجتازين لالختبار بنجاح ، تقديم جميع المؤيّدات والوثائق المطلوبة مباشرة إلدارة المعهد )م -

 2019  جويلية 26و 22 الفترة الممتدة بين في

 اإلعالن عن النتائج النهائية:

 

                                      .عبر موقع الواب وتعليق القائمات بالمعهد 2019جويلية  30يتم اإلعالن عن النتائج النهائية يوم الثالثاء • 

                               

 شهائد الماجستير المؤّهلة:

 

 ماجستير البحث في تصميم الفضاء .1

 ماجستير البحث في تصميم الصورة .2

 ماجستير البحث في تصميم المنتوج .3

 ماجستير البحث في الفنون التشكيلية .4

 الماجستير المهني في تصميم الفضاء .5

 (اكساءالماجستير المهني في تصميم المنتوج ) .6

 ابتكار صناعي(الماجستير المهني في تصميم المنتوج ) .7

 المهني في تصميم الصورة )إشهار خطي(الماجستير  .8
 بصري(سمعي و  الماجستير المهني في تصميم الصورة )إشهار .9

 الماجستير المهني في الفنون التشكيلية )فوتوغرافيا( .10
 خزف(الماجستير المهني في الفنون التشكيلية ) .11
 نحت(الماجستير المهني في الفنون التشكيلية ) .12

 

 

 


