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 الجمهورية التونسية         

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة المنستير           

                                                                                                                                                            المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية

ترشح للتسجيل بشهادات الماجستير المهني  مطلب  
مدإنظام في   

 2019-2020السنة الجامعية  

 .يةالمعهد العالي للفنون و الحرف بالمهد:   المؤسسة المطلوبة
  :اإلختصاص المطلوب

  
 

 البيانات الشخصية  -1
 .:................................................................ اإلسم
 :................................................................. اللقب

 ( :أو جواز السفر بالنسبة لألجانب )رقم بطاقة التعريف الوطنية 
ـ........../...../.... :تاريخ الوالدة و مكاهنا  ــ  .........................:اجلنسية  ......................................بـ

 : الوضعية احلالية   
 

 :الرتقيم الربيدي  ...................................................................(:..بالكامل)العنوان 
 ..................................: الوالية: .........................................املدينة 
 :تف رقم اهلا

 
 .........................................@: ............................العنوان اإللكرتوين 

 الدراسات الجامعية  -2 
 ......................: ................ االختصاص :.............سنة التخرج .................: .....................اإلجازة 

 :سنوات الدراسة اجلامعية السابقة 
المؤسسة 
 الجامعية

عدد سنوات 
 الرسوب

 الدورة
 سنة الّدراسة السنة الجامعية 22المعدل من 

 الرئيسة التدارك
 السنة األولى      
 السنة الثانية      
 السنة الثالثة      
لرابعةالسنة ا        

 .كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات المذكورة، ينجر عنه إلغاء التسجيل بالماجستير المعني: مالحظة هامة

 تصميم منتوج  إشهار خطي  هندسة داخلية 

        

 (ة)طالب   أجري  حاالت أخرى 

 

صورة 

 شمسية
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 :التربصات أو الشغل الموسمي أو القار    

 (العنوان/اسم المؤسسة)المؤسسة  التاريخ و المدة الرتبة

   
   
   

 ( :في صورة تعدد الترشحات)أخرى مطالب الترشح بمؤسسات تعليم عالي و بحث        
 الجامعة/ المؤسسة  الشهادة المطلوبة

  
  

 . رفض الملف و كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات المذكورة، ينجر عنه إلغاء التسجيل بالماجستير المعني:  مالحظة هامة 
 شروط الترشح -3

التطبيقية يف تصميم املنتوج ، تصميم الفضاء، تصميم الصورة، اإلجازة : ميكن أن يرتشح  هلذه املناظرة الطلبة املتحصلون على
 .أو اختصاصات أخرى مع إختبار ، الشهادة الوطنية للتصميماإلجازة األساسية يف التصميم

 طريقة تقديم ملف الترشح -4
 :عن طريق الربيد على العنوان التايل اإرساهل يداع ملفاهتم مبكتب الضبط باملعهد أوإ فعلى الراغبني يف الرتشح هلذة املناظرة 

  .املهدية 0055شارع الطاهر احلداد  –املعهد العايل للفنون و احلرف باملهدية 
 .9502أوت  90إىل غاية يوم  9502غرة أوت  و ذلك ابتداء من

 .يرفض كّل مطلب يرد بعد اآلجال باعتبار ختم البريد: مالحظة هامة
 مقاييس القبول -5

 :امللفات من جلنة املاجستري اليت حتّدد القبول مع مراعاة املعايري التالية تتم دراسة
 .النتائج و األعداد و املالحظات و عدد سنوات الرسوب املسموح هبا -
 .معايري خاصة بشهادة املاجستري املعنية -
 التصريح بنتائج القبول -6
 .موقع الواب للمعهدللمرتشحني على  القبول اإلعالن عن نتائج : 9502سبتمرب 05-
عرب موقع الواب اخلاص بالتسجيل عن  2019سبتمرب04 التسجيل وجوبا يف أجل أقصاه يوم يدعى الطلبة املقبولون إىل -

  www.inscription.tn. بعد
 .9502سبتمرب  00العودة اجلامعية يوم  -
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   الوثائق المطلوبة -7
باملهدية  موقع املعهد العايل للفنون و احلرفاستمارة الرتشح معمرة بدقة و اليت يقع سحبها من 

www.isammh.rnu.tn   / www.facebook.com/ISAM-Mahdia 
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 .نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املتحصل عليها، و ذلك ابتداءا من شهادة الباكالوريا -
  .جلميع السنوات الدراسية اجلامعية مبا فيها الرسوبنسخة مطابقة لألصل من كشوفات األعداد  -
 .ظرفان خالصا معلوم الربيد حيمالن عنوان املرتشح بكل دقة -
 .صورة مشسية -

كل نقص في اإلرشادات أو الوثائق ينجر عنه رفض الملف، كما يرفض كّل مطلب يرد بعد اآلجال : مالحظة هامة
 .باعتبار ختم البريد

 

 خانة خاصة باإلدارة

:قرار جلنة اإلنتداب باملاجستري  
 

مقبول             
 

:....الرتتيب يف القائمة*   *قائمة اإلنتظار             
. 

مرفوض            
 

:............................   مالحظات         
  

:ملف مت دراسته من طرف أعضاء اللجنة املتكونة  
 

- 
- 
- 
- 
- 


